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Rapport från Styrelsen FM1
Styrelsen har sakta påbörjat sitt arbete under vårterminen och har redan hunnit ha två
Styrelsemöten innan det första fullmäktigemötet. Dessa möten har till största delen varit
diskussions och informationsmöten. Eftersom det inte hunnit hände så mycket än och att ni
samtidigt får en delrapportering av verksamhetsplanen kommer denna rapport hållas kort.
Bifogat finns även rapporten till sista FM under hösten som sammanfattar styrelsens arbete
under första halvåret.
Utbildningar
Styrelsen kommer vara delaktig på både Fullmälktige- och Sektionsstyrelseutbildningarna.
Bidrag till jämlikhetsevent
Styrelsen har beslutat att ge ett ekonomiskt bidrag till en jämlikhetsevent som VKOs ska
anordna under våren. Eventet kommer nu finansieras genom pengar från LTH, Styrelsen
och VKOs projektkassa.
I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,
Ordförande för Styrelsen 14/15
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Rapport från Styrelsen
Eftersom jag missat några rapporter till Fullmäktige tänkte jag avsluta med en
sammanfattning av vad styrelsen har gjort under höstterminen. Tack för den senaste
terminen!
LTH/TLTH-avtalet
Det bidrag Kåren får från LTH förhandlas om var höst. Kårordförande har varit ansvarig för
förhandlingarna men har vid större frågor diskuterat med Styrelsen. Detta har gett KO
möjligheten att diskutera hur hon ska förhålla sig i förhandlingarna och dessutom förankrat
större frågor i verksamheten. Eftersom LTH gör nerskärningar överallt drabbas även Kåren
och enligt de senaste diskussionerna kommer bidraget nästa år vara 10 % mindre än i år.
Nollning
Ett av Styrelsens större projekt under höstterminen har varit att utvärdera nollningsutskottet
och komma fram till en lösning för Nollegeneralens arbetsbelastning. Arbetet har lett till
förändringar i arvodering och förslag till förändringar på strukturen i Nollningsutskottet.
Arbetet kommer fortsätta under nästa år för att följa upp hur förändringarna påverkar
nollningsutskottet och dess arbete. Arbetet med att utvärdera och utveckla Vinternollningen
kommer också sätta igen under vårterminen.
VKOi
Under förhandlingarna gällande LTH/TLTH-avtalet framkom det att LTH inte längre vill
betala för VKOi. Från början skulle de dra in den del av bidraget som motsvarar VKOi över
två år, 50 % under 2015 och sedan den resteradende delen under 2016. Förhandlingarna
slutade istället i att bidraget kopplat till VKOi kommer försvinna över en period på fyra år.
När Styrelsen fick veta LTHs första ställningstagande angående VKOi startades en
arbetsgrupp för att parallellt med förhandlingarna kunna utvärdera den nya situationen där
Kåren själva ska finansiera posten. Tidsperioden har sedan dess förändrats men faktum
kvarstår att Kåren själva kommer vara tvungna att finansiera posten efter fyra år.
Arbetsgruppen arbetar därför vidare med de nya förutsättningarna och kommer rapportera
till Fullmäktige under vårterminen.
Alumniförenigen
Styrelsen har under hösten träffat Alumniföreningen för att diskutera samarbetet och hur vi
ska förhålla oss till varandra. Diskussionerna började när Alumniföreningen lyfte en motion
till FM5 som Styrelsen inte ställde sig bakom. Styrelsen och Alumniföreningen har sedan
arbetat fram ett gemensamt förslag på ändringar i stadgarna som ska beslutas om på FM10.

Lundagård
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Under vårterminen stod TLTH bakom LUS beslut att minska antalet arvoderade redaktörer
på Lundagård från tre till två. Lundagård har sedan dess förändrat delar av sin verksamhet
och har lyckats dra ner på kostnader och öka intäkterna. Lundagård ville, med dessa
förändringar som bakgrund, riva upp vårens besluet och utlysa rekrytering av tre redaktörer.
Kårordförande tog upp frågan hos Styrelsen för att förankra Kårens ställning i frågan och
Styrelsen ansåg att den nya ekonomska situationen gjorde det möjligt att utlysa val för tre
redaktörer. Det slutgiltiga beslutet i LUS-ting blev att utlysa två av posterna på två år och en
av dem på ett år.
Delegationsordning
Verksamheten har under höstterminen arbetat efter en ny delegationsordning som antogs på
FM6. I det stora hela har delegationsordningen fungerat bra. Fastställandet av val inom
utskotten har flyttats från Fullmäktige till styrelsen vilket är en mer passande instans. Frågan
angående val av ett fåtal poster har diskuterats med fullmäktige och under HöstFM valdes
poster som engligt delegationsordningen skulle kunna väljas av utskottsordförande. Något
som måste förbättras är arbetet med remisser där Styrelsen inte blivit informerade några
gånger.
Verksamhetsplanen
Arbetet med verksamhetsplanan har fungerat bra under hösten. Vart huvudmål har haft en
representat från Styrelsen och en från Heltidarna. Dessa två har tillsammans bestämt vem
som är sammankallande för punkten. Delmålen har haft arbetsgrupper bestående av de
huvudansvariga och andra heltidare och styrelseledamöter. De delar som varit mest
tidskritiska har blivit prioriterade och till exempel punkten angående valdeltagande i
Fullmäktigevalet har redan passerat sitt slutdatum. Till våren kommer vi fortsätta med
arbetet för att försöka fullfölja de punkter som inte är klara samtidigt som vi följer upp och
försöker förbättre de som redan är avklarade.

Arbetsgrupper
Civilingenjörsringen
Under ett flertal år har Kåren varit i diskussioner med Birger Pellas angående rättigheterna
till Civilingenjörsringen. Årets Styrelse tog över arbetet från föregående års Styrelse och har
återupprättat kontakten med Pellas och Ellen Hammer, som idag driver Pellas verksamhet.
Funktionärsregistret
Kåren saknar ett väl fungerande register för att kunna rapportera in de studentrepresentanter
vi har. Tidigare har ett inköpt system används som tyvärr inte fungerat så bra. Lösningen har
istället blivit ett register skapat av sakkunniga funktionärer.
Mål och vision
En arbetsgrupp som fortsatt från förra verksamhetsåret. En slutprodukt ska diskuteras på
nästa styrelsemöte och förhoppningarna är att ett förslag ska skickas till första FM under
våren.
Organisationsutveckling
En arbetsgrupp som startades under föregående verksamhetsår och fortsatt sitt arbete under
hösten. Det finns idag endast ett utkast då arbetet har blivit nedprioriterat för andra
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arbetsuppgifter. Trots att det inte finns någon slutgiltig produkt anser Styrelsen att vi kan
använda materialet under vårterminen som grund för andra beslut.
Arbetsgrupp för tack
Det finns idag inga direktiv för hur mycket var grupp eller funktionär får i tack. Under
budgetarbetet sätts summorna för tack utefter hur det varit tidigare och hur mycket
utskottsordförande ber om för tillfället utan några direkta riktlinjer. Detta gör att det kan
skilja sig väldigt mycket för hur mycket en funktionär får i tack från kåren beroende på vilket
utskott hen är med i. Styrelsen tillsammans med GS har därför sett över hur det fungerar
idag för att kunna arbete fram riktlinker inför det kommande budgetarbetet.
Arbetsbeskrivningar
Under flera tillfällen under hösten har Styrelsen upptäckt att det är problematiskt att Kåren
saknar officiella och mer utförliga postbeskrivningar. Detta problem uppkom bland annat
inför HöstFM då det var svårt för Styrelsen och Heltidarna att uttala sig om en post då det
inte fanns någon beskrivning vi som organisation stod bakom. Arbetsbeskrivningarna kan
även vara en viktig del i en översyn av verksamheten och skulle kunna användas tillsammans
med organisationsutvecklingen för att göra större förändringar.
Valprocess
I och med pricipdiskussionen inför HöstFM uppkom en del oklarheter när det kommer till
Kårens valprocess och valberedningen. Efter diskussioner med valberedningen tyckte både
Styrelsen och valberedningen att det var dags att se över hur valprocessen fungerar.
Internationalisering
Under FM6 antogs Internationaliseringspolicyn och styrelsen ålades att konkretisera den. En
arbetsgrupp bestående av styrelseledamöter och VKOI har sedan konkretiserat policyn och
de nya riktlinjerna för internationalisering kommer klubbas på sista styrelsemötet för
terminen.
I styrelsens tjänst,

JACOB ADAMOWICZ,
Ordförande för Styrelsen 2014/15
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Delrapport: Verksamhetsplan
I verksamhetsplanen står det att Styrelsen ska lämna en delrapport på arbetet med
verksamhetsplanen senast första fullmäktigemötet efter årsskiftet. Ansvaret för
verksamhetsplanen är uppdelad mellan styrelseledamöterna och var del av rapporten är
skriven av den ledamot som har huvudansvaret för respektive område.
De övergripande målen har haft en ytterst ansvarig från styrelsen och heltidarna. Vart delmål
har därefter haft en arbetsgrupp som består av heltidare och styrelsemedlemmar. För att
enklare kunna konkretisera målen har en projektplan används för sätta upp delmål och
målstolpar i arbetet.

Internationalisering
Delmål
•

5% av deltagarna på kårens samtliga arrangemang skall utgöras av internationella
studenter, sett på hela året

Vi i arbetsgruppen har under hösten haft kontinuerliga möten och diskuterat hur detta ska
kunnas uppnå. Det är oerhört svårt att bedöma hur många av deltagarna som är
internationella och vi har därför valt att titta på hur vi gör våra event tillgängliga för
internationella studenter snarare än antal på eventen. Bland annat har en internationaliserings
policy tagits fram och klubbats samt riktlinjer för denna. Vi kommer under våren att fortsätta
att aktivt jobba för att sprida information om kårens event på engelska och göra eventen mer
tillgängliga för icke svensktalande studenter.
Delmål
•

Se över inresande internationella studenters möjligheter till framtida studier och
arbete i Sverige efter examen.

Arbetsgruppen har under hösten undersökt vad företagen skulle vilja ha av en internationell
student och försökt locka fler företag som kan hålla event på engelska. Dessvärre så är
problemet att många företag inte vill hålla föredrag på svenska för att de inte vill ha
internationella studenter. Vilket gör det svårt för Näringslivsutskottet att ordna fler engelska
event. Arbetsgruppen har också mha ARKAD frågat företag vad som krävs för att de skall
vara intresserade av internationella studenter, men ännu inte sammanställt resultatet.
Delmål
•

Öka kännedomen bland LTH:s studenter kring utlandsstudier och dess positiva
effekter.

Arbetsgruppen har under hösten arbetat med att promota utbytesstudierna i två omgångar.
Dels inför första omgången och inför Andra Chansen. Under Våren kommer arbetet
fokusera på att göra en broschyr med reseberättelser, information och annat nyttigt om
utbytesstudier.
Delrapport: verksamhetsplan
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Arbetsmiljö
Delmål
•

Utred TLTHS Arbetsmiljöorganisation samt föreslå utvecklings av denna.

Under hösten så har VKOS jobbat med att kartlägga vilka som är studerandeskyddsombud
och likabehandlingsombud på sektionerna och hur dessa väljs. För att kunna få en överblick
på hur organisationen ser ut.
Delmål
•

Öka studenternas medvetenhet angående sina rättighet rörande arbetsmiljöfrågor
samt att de ska veta vart de kan vända sig med frågor angående deras arbetsmiljö.

Under hösten har arbetsgruppen bollat fram idéer hur detta mål ska kunnas uppnå och
kommer under våren att marknadsföra ”Veckans rättighet” för att öka studenternas
medvetenhet om sina rättigheter.

Nollningsstrategier
Delmål
•

Ta fram en plan för Vinternollningen innehållandes syfte, visioner och mål samt hur
man strategiskt ska jobba med vinternollningen.

Eftersom att vinternollningen precis anordnats för andra gången kommer arbetet med denna
punkt att göras under våren.
Delmål
•

Utreda Nollningsutskottets struktur och arbetsfördelning Det gjordes en utredning
inför val-FM i höstas som innebär små förändringar i utskottets struktur.

Under våren kommer styrelsen att följa upp med Nollegeneralen för att se hur dessa
ändringar fungerat.

Ekonomi
Arbetsgruppen består av KO, GS och styrelsens medlemmar. De två delmålen har varit
viktiga för att besvara frågor som berör kårens dagliga arbete. Det som har arbetats fram
kommer att fungera som underlag inom de flesta ekonomiska beslut och det är tydligt att
detta har saknats.
Delmål 1
• Utreda hur stor del utav TLTH’s inkomster som direkt kan hänföras till en specifik
källa samt vad de ekonomiska konsekvenserna, kortsiktigt och långsiktigt, hade blivit
om dessa uteblev.
Arbetsgruppen identifierade de inkomster som kan hänföras till en specifik källa genom att
se över ekonomiska rapporter. Vidare diskuterades vilken typ av dokument som skulle tas
Delrapport: verksamhetsplan
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fram och fokus lades på vad detta dokument kan bidra med i det ekonomiska arbetet.
Resultatet av detta dokument önskar till att fungera som underlag i budgetarbetet. För de
kort- och långsiktiga konsekvenserna har det förts diskussioner och det har utfallit i ett
dokument med möjliga utfall om den ekonomiska situationen förändras.
Delmål 2
• Utreda fördelar och nackdelar med fondering jämfört med avskrivningar.
I arbetet med att utreda för- och nackdelar har det varit tydligt att det funnits (och fortsatt
finns) en bristfällig dokumentation av vad fonderna är ämnade för. Därför har vi satt
samman ett dokument med förklarande text till vad de ska användas för. Eftersom TLTH
använder sig av både fonderingar och avskrivningar men det har inte funnits tydlig
information till när vilken av dessa ska användas. Vi har varit i kontakt med TLTH’s tidigare
revisor och utifrån detta arbetat fram ett förslag som är lämpligt för TLTH’s arbete och som
syftar till att förenkla valet mellan fondering och avskrivning.

Kommunikation
Delmål
•
•
•
•

Utvärdera kårens kommunikationskanaler samt utifrån utvärderingen utveckla
dessa.
Ta fram en kommunikations- och marknadsföringsplan.
Utred informationsutskottets roll i organisationen.
TLTH skall utveckla sin kommunikation så den är tillgänglig och förståbar för
alla studenter vid LTH

I dagsläget har inte mycket hänt med kommunikationsmålet tyvärr. Detta bottnar
framförallt i bristande kommunikation mellan arbetsgruppens parter och en asymmetrisk
syn på vem som ska genomföra vad. Det som finns i dagsläget är konkretiserade
verksamhetspunker och mål för samtliga av delmålen enligt kårens mall.
Under våren ska dessa frågor tas upp på nytt när arbetsgruppen får in fräscht blod.
Bollen är inte död!
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Förbättrad kontinuitet i verksamheten
Delmål
•

Skapa ett system och rutiner för arkivering och sökning av tidigare producerat
material av vikt för framtiden

I dagsläget är inget system skapat då ansvarig inom styrelsen har valt att fokusera på att
förbättra det aktiva minnet av erfarenheter snarare än producerat material. Detta har tagit sig
uttryck genom att vid beslut och möten påminna om och medvetet sträva efter
eftertänksamhet och beaktning hos mötets deltagare.
Ett dokumentsystem ska ses över till våren.

Kommunikation
Delmål
•
•
•
•

Utvärdera kårens kommunikationskanaler samt utifrån utvärderingen utveckla
dessa.
Ta fram en kommunikations- och marknadsföringsplan.
Utred informationsutskottets roll i organisationen.
TLTH skall utveckla sin kommunikation så den är tillgänglig och förståbar för
alla studenter vid LTH

I dagsläget har inte mycket hänt med kommunikationsmålet tyvärr. Detta bottnar
framförallt i bristande kommunikation mellan arbetsgruppens parter och en asymmetrisk
syn på vem som ska genomföra vad. Det som finns i dagsläget är konkretiserade
verksamhetspunker och mål för samtliga av delmålen enligt kårens mall.
Under våren ska dessa frågor tas upp på nytt när arbetsgruppen får in fräscht blod.
Bollen är inte död!
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Förbättrad kontinuitet i verksamheten
Delmål
•

Skapa ett system och rutiner för arkivering och sökning av tidigare producerat
material av vikt för framtiden

I dagsläget är inget system skapat då ansvarig inom styrelsen har valt att fokusera på att
förbättra det aktiva minnet av erfarenheter snarare än producerat material. Detta har
tagit sig uttryck genom att vid beslut och möten påminna om och medvetet sträva efter
eftertänksamhet och beaktning hos mötets deltagare.
Ett dokumentsystem ska ses över till våren.

Fullmäktige
Delmål
•
•

Ha minst 15% valdeltagande i höstens fullmäktigeval
Utvärdera utfallet av den delegationsordning som införts under verksamhetsåret
2013/2014

I arbetet med delmål 1 så har arbetsgruppen valt att ha ett nära sammarbete med
valnämnden. Det mesta av arbetet har hittills bestått i att bistå och hjälpa valnämnden från
styrelsens sida med att nå ut med valets marknadsföring. Detta resulterade i ett valdeltagande
på 11,7% vilket visserligen ligger under det mål som satts upp i verksamhetsplanen men ändå
är en stor förbättring jämfört med tidigare år (högsta valdeltagandet sedan 2010).
Under våren kommer arbetet med detta delmål att övergå i att utvärdera vad som höjde
valdeltagande och hur man kan bejaka denna positiva trend. T.ex. kan de stora variationerna
i valdeltagande bland olika sektioner nämnas som något som kommer att ses över.
Delmål 2 har ännu inte påbörjats för att prioritera mer brådskande projekt bland inblandade,
men kommer att dras igång i början av LP3.
Sammanfattningsvis bedöms arbetet ligga i fas med verksamhetsåret.

Fritidsverksamhet
Delmål
•
•
•

Inventera befintlig fritidsverksamhet samt föreslå långsiktig strategi för utveckling
Utvärdera kårens fritidsaktiviteter ur ett tillgänglighetsperspektiv
Stimulera och utveckla alkoholfria fritidsaktiviteter

Tillsatt arbetsgrupp bedömde under sitt inledande möte att den bästa strategin för att bemöta
dessa tre delmål var att inledningsvis behandla dem tillsammans genom att inventera befintlig
fritidsverksamhet och utvärdera den ur ett tillgänglighetsperspektiv. När detta väl var gjort
helhetsbilden göra det lättare att på delmålsnivå se hur kårens fritidsaktiviteter ligger till och
hur de bör utvecklas eller stimmuleras. I dagsläget har kårens fritidsaktiviteter inventerats
och ungefär hälften (VT) utvärderats. Resterande fritidsaktiviteter (HT) bedöms utvärderas i
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början av LP3. Därefter kommer ett nytt strategimöte hållas för att bestämma hur man skall
gå vidare med underlaget.
Sammanfattningsvis bedöms arbetet ligga i fas med verksamhetsåret.

Näringsliv
Delmål

•

Ta fram en strategisk plan för hur TLTH:s näringslivsverksamhet ska utvecklas
på 5 års sikt.

Under höstterminen har arbetsgruppen endast haft ett möte. För att få bättre insikt i var
näringslivsverksamheten är i dag och var vi kan utveckla den valde vi att lägga arbetet
med den strategiska planen till vårterminsmötet.

Lokaler

Ansvaret för lokalfrågorna i verksamhetsplanen har fördelats mellan Linus och Christian
som tillsammans med ett par arbetsgrupper jobbat med dem under hösten. Arbetet pågick
som intensivast mellan slutet av nollningen till några veckor in i läsperiod två, även om vi
hållt en del mailkontakt inom gruppen. Det tredje delmålet var i princip mer än klart redan
vid höstterminens start.
Vi har försökt att hämta in åsikter från en bredare grupp än oss själva genom enkäter och
workshops, varav några är genomförda och några är inplanerade. Det planerade arbetssättet
har varit att först diskutera igenom vad vi själva vill åstadkomma och vad som är möjligt,
sedan utifrån det material vi fått in utifrån sammanställa prioriteringslistor och skicka ut det
på remiss till FM och berörda grupper. Med det är sedan tanken att en fullständig rapport
ska kunna presenteras.
Delmål
•

Gör en åtgärdsplan för utveckling av Loftet där olika potentiella
användningsområden har utretts.
Detta är den punkt vi jobbat med mest under hösten. Målsättningen är att få fram
en ganska rapport innehållandes en rätt konkret plan över vad som ska göras och
vad det kommer att kosta. Detta för att det ska gå att skrida till verket så fort som
möjligt om förslaget gillas av fullmäktige. Vi har haft en workshop på loftet dit
personer från flera personer från kåren och dess sektioner bjöds in, samt flera
internmöten med arbetsgruppen. Vi har tittat på olika användningsområden samt
olika förbättringsområden. Utifrån dessa kommer vi göra en prioriteringslista där det
går att se vilka åtgärders som gynnar de olika områdena. Ett första utkast är tänka att
presenteras till fullmäktige rätt snart efter FM1.

•

Utreda Cornelis med avseende på syfte och skick.
Tillvägagångssättet är tänkt att ske på samma sätt som för Loftet men arbetet har
inte kommit lika långt. Vi har en enkät som är på väg ut för att samla in åsikter om
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Delrapport: Verksamhetsplan

Kårhuset Lund, 3 februari 2015
Jacob Adamowicz, Styrelseordförande

vad som behöver fixas och vilka områden som är prioriterade. Det är i princip
samma grupp som jobbar med de två frågorna.
•

Lämna ett förslag gällande rummen 232, 233 och 234 gällande dess utformning och
användningsområden.
Detta förslag var färdigt redan innan sommaren och pengar för att genomföra
förändringarna äskades av fullmäktige. Efter det har korridoren rustats upp i form
av möblemang, ommålning, nya dörrar och interiör. Det som återstår att fixas är
teknik till rummen.

I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,
Styrelseordförande 14/15
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Valärende: Valberedningen

Kårhuset Lund, 23 januari 2015
Petter Mårtensson, Ordförande för valberedningen

Valärende: Valberedningen
Jag yrkar på
att

till Miljöombud välja:
• Axel Flodin Vacher
för återstoden av innevarande verksamhetsår.

I tjänsten,

PETTER MÅRTENSSON,
Ordförande för valberedningen 2015

FULLMÄKTIGEHANDLING
Valärende: Valberedningen

Kårhuset Lund, 23 januari 2015
Petter Mårtensson, Ordförande för valberedningen

Valärende: Rekryteringsnämnden
Jag yrkar på
att

till ledamot i Rekryteringsnämnden välja:
• Fatima Abou Alpha
för återstoden av innevarande verksamhetsår.

I tjänsten,

PETTER MÅRTENSSON,
Ordförande för valberedningen 2015

FULLMÄKTIGEHANDLING
Valärende: Valberedningen

Kårhuset Lund, 23 januari 2015
Petter Mårtensson, Ordförande för valberedningen

Valärende: Valberedningen
Jag yrkar på
att

till ledamöter i valberedningen välja:
•
•
•
•
•

Maria Aurell
Rasmus Björklund
Björn Hansson
Jakob Klitte

för återstoden av innevarande verksamhetsår.

I tjänsten,

PETTER MÅRTENSSON,
Ordförande för valberedningen 2015
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§1 SEKTIONEN
§1:1

Namn

Sektionen för Industriell ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds
tekniska högskola, TLTH, hädanefter kallad Sektionen, är en ideell
förening.

§1:2 Säte

Sektionen har sitt säte i Lund.

§1:3 Ändamål

Sektionen har till mål att främja medlemmars studier och utbildning,
verka för sammanhållning och kamratskap och att tillvarata deras
gemensamma intressen. Sektionen skall vara med och utveckla
utbildningen och tillse att studenternas åsikter hörsammas.
Sektionen ska även verka för goda kontakter med andra sektioner,
andra studentföreningar i Lund, andra teknologorganisationer i
landet samt näringslivet i Sverige såväl som i utlandet.

§1:4 Emblem

I-sektionens officiella emblem är ett I enligt nedan samt ett
ordensband som följer TLTH:s standard med vinrött som bas.

I-emblemet

Ordensbandet
[7mm, 4mm, 14mm, 4mm, 7mm]

§1:5 Färg

I-sektionens officiella färg är vinröd.

§1:6 Maskot

I-sektionens officiella maskot är I:s björn, en isbjörn, med
personnummer 2002-02-01.

§1:7 Befogenhet

Sektionen äger rätt att fatta beslut:
a)

i frågor som rör den egna verksamheten samt

b)

i frågor som endast rör de egna medlemmarna.

I frågor som rör andra sektioner inom TLTH skall samverkan med
dessa sektioner sökas innan beslut fattas.

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund
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§2 MEDLEMMAR
§2:1 Medlemskap

Ordinarie medlem är den som studerar vid
Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi vid LTH och som
fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar
§2:3.

§2:2 Stödmedlemskap

Stödmedlem är den som tidigare varit student vid
Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi vid LTH och vill
fortsätta engagera sig i sektionens verksamhet samt fullgjort sina
skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar §2:3.

§2:3 Inspektor

Inspektor väljs av sektionsmöte på förslag av valberedningen och
tillträder vid halvårsskifte för en tvåårsperiod.

§2:4 Hedersmedlem

Hedersmedlem utses av sektionsmöte genom kvalificerad (2/3)
majoritet. Som sådan äger man rätt att deltaga i sektionens
aktiviteter men ej i sektionens beslut.

§2:5 Skyldigheter

Medlem är skyldig att iakttaga sektionens stadga och reglemente.

§2:6 Rättigheter

Medlem enligt §2:1 äger rätt att:
a)
b)
c)
d)

med en röst deltaga på sektionsmöte,
Kandidera till sektionens funktionärsposter,
få fråga behandlad av sektionens myndigheter,
taga del av sektionens officiella handlingar och protokoll.

§3 ORGANISATION
Sektionens högsta beslutande organ är sektionsmötet. Sektionens högsta verkställande organ är
Sektionsstyrelsen, hädanefter kallad Styrelsen. Styrelsen har också beslutsrätt i frågor av mindre eller
skyndsam art. Styrelsen kan delegera beslutsrätten till utskott eller enskild funktionär i frågor som rör
utskottet respektive funktionärens ansvarsområde.
§3:1 Befogenhet

Sektionsmötet är sektionens högst beslutande organ.

§3:2 Sammansättning

Sektionsmötet utgörs av sektionens samtliga medlemmar.

§3:3 Beslutsförhet

Sektionsmötet är beslutsmässigt om antalet närvarande medlemmar
är minst 20 och representerar minst två årskurser och sektionens
Styrelse ej bildar egen majoritet.

§3:4 Röstning

Vid röstning är ombud ej tillåtna, ej heller får fullmakt lämnas.

§3:5 Sammanträden

Sektionsmöte hålls en gång under höstterminen, höstterminsmötet,
och en gång under vårterminen, vårterminsmötet, dock ej under
tentamensperiod eller ferie.

§3:6 Extra sektionsmöte

Extra sektionsmöte skall sammankallas då:
a)
b)

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

sektionens Styrelse så kräver.
sektionens revisorer så kräver.
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c)
d)

minst en fjärdedel av sektionens medlemmar så
kräver.
sektionens inspektor så kräver.

Anhållan om extra sektionsmöte skall, tillsammans med det eller de
ärenden som föranleder anhållan, inlämnas skriftligen till sektionens
Styrelse.
Dylikt möte skall äga rum inom tio läsdagar efter det att anhållan
inkommit till Styrelsen.
Extra sektionsmöte får ej hållas inom tre veckor från föregående
sektionsmöte.
§3:7 Kallelse

Kallelse till sektionsmöte skall av sektionens Styrelse uppsättas på
sektionens anslagstavla senast tio läsdagar före mötet.
Kallelse till extra sektionsmöte skall meddelas på samma sätt senast
fem läsdagar före mötet.

§3:8 Dagordning

Dagordning skall av Styrelsen sättas upp på Sektionens anslagstavla
senast fem läsdagar före mötet.

§3:9 Vårterminsmöte

Vårterminsmötet skall hållas före april månads utgång och där skall
följande ärenden behandlas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
p)

§3:10 Höstterminsmöte

Höstterminsmötet skall hållas under höstterminen och där skall
följande ärenden behandlas:
a)
b)
c)

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

Val av revisorer.
Val av sektionsordförande, vice sektionsordförande, kassör,
administrativt ansvarig, ordförande för Studierådet och
ordförande för Alumnutskottet.
Notera sektionsordförandes samt kassörs namn och
personnummer.
Val av inspektor (vartannat år).
Sektionens Styrelses förslag till budget för nästkommande
verksamhetsår.
Övriga ärenden som av Styrelsen hänskjutits åt mötet eller i
stadgeenlig ordning inkommit.
Val av sångarstridsförman enligt reglemente.
Val av ordförande för Mentorsgruppen enligt reglemente.
Val av ordförande för Casegruppen enligt reglemente.
Val av karnevalsansvarig enligt reglemente (vart 4:e år, ett år
innan Lundakarnevalen).
Val av sångboksförman enligt reglemente.
Val av två (2) projektledare för INKA-gruppen.
Val av ordförande för Börsgruppen enligt reglemente.
Val av två (2) suppleanter till revisorerna.
Val av representanter till valberedningen.

Presentation av budgetrevision för innevarande år
Fråga om ansvarsfrihet för sektionens föregående Styrelse
och övriga funktionärer.
Sektionens föregående Styrelses verksamhetsberättelse för
deras verksamhetsår.
www.isek.se
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d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Val av Sexmästare, Arbetslivsutskottsordförande
(AU), Näringslivsgruppsordförande (NGI),
Ordförande
för
Informationsutskottet,
Ordförande
för
Aktivitetsutskottet
och
Ordförande för Internationella utskottet.
Val av representanter till valberedningen.
Sektionsrevisorernas verksamhetsberättelse för föregående
verksamhetsår.
Val av Överphös enligt reglemente.
Val av Prylgeneral enligt reglemente
Val av Cafémästare enligt reglemente
Val av Källarmästare enligt reglemente
Val av Spexmästare enligt reglemente
Välja och nominera representanter till med sektionen
sammanhängande organ där I-teknologer bereds säte och
stämma, såsom TLTH:s valnämnd.
Val av skyddsombud och två (2) likabehandlingsombud.

§3:11 Ärenden

Medlemmar som önskar få fråga behandlad på sektionsmötet skall
skriftligen inlämna denna till Styrelsen senast sju läsdagar före
mötet. I fråga som ej varit upptagen på dagordningen kan beslut ej
fattas om mötets deltagare är däremot. För avgörande fråga som är
föremål för omröstning krävs enkel majoritet vid sektionsmötet.

§3:12 Speciella Ärenden

För stadgeändring, se §16:2. För reglementsändring, se §17:2.

§ 3:13 Entledigande

Terminsmötet äger rätt att entlediga av sektionen valda
funktionärer.

§4 VALBEREDNING
§4:1 Sammansättning

Sektionens valberedning utgörs av minst tre personer och bör ej
innehålla fler än fem personer. Ledamöterna i valberedningen skall
representera minst två olika årskurser.

§4:2 Uppgift

Det åligger valberedningen att senast sex läsdagar före sektionens
sektionsmöten framlägga ett förslag till val av funktionärer till de
poster som skall tillsättas vid mötena. Valberedningen skall arbeta i
enlighet med reglementet.

§4:3 Offentlighet

Valberedningens förslag är offentligt i och med att det anslås på
sektionens anslagstavla och Styrelsen får del av detsamma.

§4:4 Mandatperiod

Mandatperiod för de valberedningsledamöter som väljs på
höstterminsmötet löper kalenderårsvis, det vill säga från 1 januari till
31 december. Mandatperiod för de valberedningsledamöter som
väljs på vårterminsmötet löper läsårsvis, det vill säga från 1 juli till
30 juni. 	
  

§4:5 Motförslag

Motförslag ska anmälas till valberedningen senast tre läsdagar före
sektionsmöte. Valberedningen ska utan dröjsmål underrätta
motkandidaten, och om denne accepterar nomineringen även
underrätta den ursprungliga kandidaten och anslå motkandidaten på
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sektionens anslagstavla. Om valberedningens förslag till
post ej anses giltig eller om posten är vakantsatt
tillämpas fri nominering på sektionsmötet.
§4:6 Restriktioner

Valberedningens ledamöter får inte ställa upp i val till
funktionärsposter vid sektionsmöten. Om ledamot i valberedningen
vill avsäga sig sin post i valberedningen för att kandidera i
kommande val måste detta ske innan rekryteringsprocessen startat
för att vederbörande ska kunna kandidera.

§5 REVISORER
§5:1 Uppgift

Revisorerna har till uppgift att:
a)
b)
c)

fortlöpande granska sektionens förvaltning och verksamhet.
senast sju läsdagar före höstterminsmötet påföljande år till
sektionens Styrelse inlämna revisionsberättelse.
om sektionens förvaltning och verksamhet ej motsvarar vad
stadgar föreskriver, vara sammankallande för sektionsmöte.

§5:2 Sammansättning

Sektionen skall ha två revisorer som skall vara myndiga och
medlemmar av sektionen. Dessutom skall det finnas två suppleanter
som kan överta de ordinarie revisorernas uppgifter vid bortfall.

§5:3 Rättigheter

Revisorerna har rätt att:
a)
b)
c)

närhelst de önskar taga del av samtliga räkenskaper,
protokoll och andra handlingar.
begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och
förvaltning.
närvara vid samtliga sammanträden inom sektionen med
yttrande- och yrkanderätt.

§5:4 Restriktioner

Revisorerna får ej ha uppdrag inom sektionens Styrelse. De får ej
inom sektionen ha förtroendeuppdrag med ekonomiskt ansvar.

§5:5 Extra revision

I händelse av att någon funktionär avgår under verksamhetsåret
skall berörd verksamhet revideras.

§6 VAL
§6:1 Valbarhet

Valbar till Sektionsstyrelsen och som funktionär är till sektionen
ordinarie medlem såväl som stödmedlem.

§6:2 Val

Val förbereds av valberedningen.

§6:3 Fyllnadsval

Inspektor, Styrelsemedlemmar, valberedning och revisorer kan
endast väljas på sektionsmöte. Fyllnadsval av övriga funktionärer
kan förrättas av Styrelsen, beslut tas med två tredjedels majoritet.

Sektionen för Industriell Ekonomi
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§7 PROTOKOLL
§7:1 Sektionsmöte

Beslutsprotokoll föres vid alla sektionsmöten. Protokoll
signeras av mötessekreteraren, justeras av två på mötet valda
justeringsmän och anslås på sektionens anslagstavla under minst
fem läsdagar senast tio läsdagar efter sektionsmötet.

§7:2 Sektionsstyrelsen

Beslutsprotokoll föres vid alla Sektionsstyrelsen sammanträden
utlysta i enlighet med §9:6. Protokoll signeras av mötessekreteraren,
justeras av en på mötet vald justeringsman och anslås på sektionens
anslagstavla under minst fem läsdagar senast fem läsdagar efter
sammanträdet.

§7:3 Övriga

Sammanträdesprotokoll föres vid respektive sektionsorgans
sammanträden i enlighet med reglemente.

§8 INSPEKTOR
§8:1 Inspektor

Inspektor skall stödja, syna och ägna uppmärksamhet åt sektionens
verksamhet.

§8:2 Val

Till inspektor kan väljas tills vidare anställd lärare vid LTH, läraren
skall också vara stationerad i Lund. Inspektor väljes för två år enligt
§3:9. Mandatperioden löper läsårsvis.

§8:3 Åligganden

Det åligger inspektor att:
a)
b)
c)

§8:4 Rättigheter

hålla sig informerad om sektionens verksamhet.
verka för ett gott förhållande mellan de studerande,
institutionerna och LTH i övrigt.
rapportera om misshälligheter i sektionens verksamhet till
lämplig instans.

Inspektor har rätt att:
a)
b)

erhålla kallelse till och protokoll från sektions- och
Styrelsemöten.
närvara med yttrande- och yrkanderätt vid sektionsorganens
sammanträden.

§9 SEKTIONSSTYRELSEN
§9:1 Befogenhet

Sektionsstyrelsen är sektionens högsta verkställande organ och äger
yttrande- och yrkandemandat i alla sektionsorgan.

§9:2 Sammansättning

Styrelsen utgörs av ordförande, vice ordförande, kassör,
administrativt ansvarig, ordförande för Studierådet, ordförande för
Sexmästeriet, ordförande för Arbetslivsutskottet, ordförande för
Internationella utskottet, ordförande för Informationsutskottet,
ordförande för Aktivitetsutskottet och ordförande för
Alumnutskottet.

Sektionen för Industriell Ekonomi
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§9:3 Firmatecknare

Ordförande och kassör är separata tecknare för samtliga
konton.

§9:4 Sammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelse av sektionens
ordförande, dock minst fyra gånger per termin, samt i övrigt då
sektionens revisorer, inspektor eller någon av Styrelseledamöterna
så kräver.

§9:5 Beslut

Styrelsen är beslutsmässig om minst sex (6) Styrelsemedlemmar,
däribland två av följande är närvarande: ordförande, vice
ordförande, kassör eller administrativt ansvarig. Vid lika röstetal är
ordförandes röst utslagsgivande.

§9:6 Kallelse

Kallelse till Styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista
skall, senast tre läsdagar före sammanträde, tillställas Styrelsens
ledamöter och inspektorn samt anslås på Sektionsstyrelsens
anslagstavla. Kallelse samt förslag på föredragningslista skall även
tillställas ständigt adjungerade, dvs. inspektor och revisorer.

§9:7 Bortfall

Vid bortfall av Styrelseledamot väljs, vid ett sektionsmöte senast tre
veckor efter bortfallet, en ny Styrelseledamot till posten.

§9:8 Restriktion

Varje Styrelsemedlem får endast inneha en Styrelsepost.

§9:9 Åligganden

Det åligger Sektionsstyrelsen att:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

inför sektionsmöte ansvara för sektionens hela verksamhet.
förbereda sektionsmöten.
verkställa och övervaka genomförande av sektionsmötes
beslut.
tillse att gällande stadgar och förordningar för sektionen
efterlevs.
ansvara för sektionens medel.
till vårterminsmöte framlägga förslag till budget.
verkställa fortlöpande inventering av sektionens kassa och
övriga tillgångar.
bereda inkomna förslag, handha sektionens korrespondens
samt i övrigt sköta löpande ärenden.
till revisorerna senast 5 veckor efter verksamhetsårets slut
överlämna verksamhetsberättelse, protokoll, bokslut och
övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av.
genomföra fyllnadsval i enlighet med §6:3.
på alla sätt verka för sektionens bästa.
nominera en Styrelserepresentant till utbildningsnämnden
för Industriell ekonomi, UN1, utöver studierådsordförande.
till höstterminsmöte ge förslag på reviderad budget.

§9:10 Solidaritet

Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut fattat i
Sektionsstyrelsen är solidariskt ansvarig för detta. Styrelseledamot
som ej varit närvarande vid beslut är solidariskt ansvarig, om han
inte reserverat sig i protokollet senast tre veckor efter mötet.

§9:11 Entledigande

Styrelseledamot kan endast entledigas av sektionsmöte.
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§10 PRESIDIET
§10:1 Sammansättning

Presidiet utgörs av ordförande, vice ordförande, kassör
och administrativt ansvarig.

§10:2 Åligganden

Det åligger presidiet att:
a. förbereda Sektionsstyrelsens möten.
b. verka för långsiktigt arbete inom Styrelsen
c. sammanträda enskilt som Presidie, förslagsvis innan varje
Styrelsemöte

§11 UTSKOTT
§11:1 Definition

Sektionens utskott är:
•
•
•
•
•
•
•

§11:2 Åligganden

Studierådet för Industriell ekonomi, SRI.
Sexmästeriet, SexI.
Arbetslivsutskottet, AU.
Informationsutskottet, Info.
Internationella utskottet, InUtI.
Aktivitetsutskottet, Ivent.
Alumnutskottet, AlumnI.

Det åligger sektionens utskott att följa gällande stadgar och
reglemente. Sektionens utskott ansvarar inför Styrelsen för sin
verksamhet.
Det åligger respektive utskotts ordförande att:
a)
b)
c)

§11:3 Ledamöter

§11:4

leda och fördela arbetet inom utskottet.
kalla till utskottsmöte när så anses behövligt
ansvara inför Sektionsstyrelsen för budgetering, redovisning
samt uppföljning av utskottets verksamhet.

Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer i enlighet med
reglementet. Sektionsstyrelsen kan utse ytterligare ledamöter i
utskotten. Ledamot i utskott är skyldig att informera
utskottsordförande om sådant som rör utskottet.

Studierådet för Industriell ekonomi

§11:4:1 Sammansättning

Studierådet består av ordförande samt erforderligt antal övriga
funktionärer i enlighet med studierådets reglemente.

§11:4:2 Åligganden

Det åligger Studierådet att:
a)
b)
c)

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör
studier och utbildning samt vad därmed äger sammanhang.
bereda ärenden till utbildningsnämndssammanträden och till
institutionsstyrelsesammanträden.
till TLTH nominera studentrepresentanter i med
utbildningen sammanhängande organ där teknologerna
bereds säte och stämma.
www.isek.se
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d)

föreslå mottagare av TLTHs pris till bästa lärare

e)

verka för god utbildningskvalité och främja
kontakten mellan elever och lärare.

vid LTH.

§11:5

Sexmästeriet

§11:5:1 Sammansättning

Sexmästeriet består av ordförande samt erforderligt antal övriga
funktionärer i enlighet med Sexmästeriets reglemente.

§11:5:2 Åligganden

Det åligger sexmästeriet att tillgodose sektionsmedlemmarna med
fest- och nöjesaktiviteter samt övriga arrangemang.

§11:6

Arbetslivsutskottet

§11:6:1 Sammansättning

Arbetslivsutskottet består av utskottsordförande och eventuell vice
utskottsordförande samt Näringslivsgruppen, Börsgruppen, INKAgruppen och Casegruppen.

§11:6:2 Åligganden

Det åligger Arbetslivutskottet, AU, att bidra med förutsättningar för
att rusta sektionens medlemmar inför näringslivet samt att verka
som en inkomstkälla för sektionen. Av särskild vikt är att upprätta
och upprätthålla goda relationer mellan näringsliv och sektion.

§11:7

Informationsutskottet

§11:7:1 Sammansättning

Informationsutskottet består av Informationsansvarig, som är
utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i
enlighet med Informationsutskottets reglemente.

§11:7:2 Åligganden

Att tillgodose sektionens medlemmar med en sektionstidning samt
en fungerande hemsida.

§11:8

Internationella utskottet

§ 11:8:1 Sammansättning

Internationella utskottet består av ordföranden för internationella
utskottet, samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med
internationella utskottets reglemente.

§ 11:8:2 Åligganden

Det åligger internationella utskottet att verka för internationella
kontakter för sektionen och goda möjligheter till utlandsstudier för
sektionens medlemmar. Utskottet ska även se till att upprätthålla
den goda kontakt som skapats med ESTIEM, samt verka för
fortsatt fullvärdigt medlemskap.

§11:9

Aktivitetsutskottet

§ 11:9:1 Sammansättning

Aktivitetsutskottet består av ordföranden för aktivitetsutskottet,
samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med
aktivitetsutskottets reglemente.

§ 11:9:2 Åligganden

Det åligger aktivitetsutskottet att anordna evenemang i syfte att öka
sektionsmedlemmarnas välbefinnande och intresset kring sektions
verksamhet.

§11:10

Alumnutskottet

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

www.isek.se
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§ 11:10:1 Sammansättning

Alumnutskottet består av ordförande för
alumnutskottet, samt erforderligt antal övriga
funktionärer i enlighet med alumnutskottets reglemente.
Alumnutskottet verkar tillsammans med Mentorsgruppen.

§ 11:10:2 Åligganden	
  	
  

Det åligger alumnutskottet att verka för att sektionens alumner
håller kontakten efter examen. Utskottet ska även verka för
kontakten mellan sektionens alumner och sektionens medlemmar.	
  

§12 SEKTIONSORDFÖRANDE
§12:1 Uppgift

Sektionsordförande skall i samråd med Styrelsen utöva ledningen av
sektionens verksamhet samt i officiella sammanhang representera
sektionen.

§12:2 Befogenhet

I ärenden som ej tål uppskov utövar sektionsordföranden Styrelsens
befogenheter. Sådana beslut skall protokollföras och stadfästas av
Styrelsen vid nästföljande sammanträde.

§12:3 Förfall

Vid sektionsordförandens frånvaro träder i dennes ställe
Sektionsstyrelsens vice ordförande.

§12:4 Ansvar

Sektionsordföranden är ansvarig inför Styrelsen för sin verksamhet.

§13 KASSÖR
§13:1 Uppgift

Kassören förvaltar sektionens ekonomi och för bok över sektionens
inkomster och utgifter.

§14 FUNKTIONÄR
§14:1 Definition

Med funktionär avses innehavaren av en post utsedd av
sektionsmötet, av Styrelsen eller av en av sektionsmötet
förtroendevald person.	
  	
  

§14:2 Medlemskap

Funktionär, undantagandes inspektor, är skyldig att under sin
mandattid vara medlem av sektionen i enlighet med §2.1 eller §2.2.

§14:3 Åligganden

Det åligger sektionens funktionärer att:
a)
b)
c)

§14:4 Restriktioner

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

följa sektionens stadgar och reglementen.
på alla sätt verka för sektionens bästa.
vid starten av sin tid som funktionär underteckna samt följa
aktivapolicyn.

Funktionärer, utom de i valberedningen, ska endast inneha en post
åt gången. Om en funktionär anses besitta kvaliteter av särskilt
värde för mer än en post eller om brist på funktionärer föreligger,
www.isek.se
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kan denna restriktion upphävas. Upphävandet gäller ej
ledamot i Sektionsstyrelsen.
§14:5 Överlämning

Överlämning mellan funktionärer skall ske så att
verksamhetens effektivitet och kontinuitet främjas. Vid behov
utfärdar Sektionsstyrelsen erforderliga instruktioner.

§14:6 Entledigande

Funktionär kan entledigas av Sektionsstyrelse eller sektionsmöte.

§14:7 Rekrytering

Vid vakanta platser skall allmän utlysning ske innan
rekryteringsprocessen påbörjas. Erforderligt antal personer att
rekrytera fastslås av berörd utskotts/gruppordförande i samråd med
Sektionsstyrelsen.	
  	
  

§15 TIDSBESTÄMNING
§15:1 Verksamhetsår

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår löper läsårsvis, det vill
säga 1 juli till 30 juni.

§15:2 Mandattider

Mandatperiod för Styrelsemedlemmar och funktionärer som väljs
på vårterminsmötet löper läsårsvis, det vill säga från 1 juli till 30
juni. Mandatperiod för de Styrelsemedlemmar och funktionärer
som väljs på höstterminsmötet löper kalenderårsvis, det vill säga
från 1 januari till 31 december. För representanter i högskolans
organ gäller de mandattider som stadgas för respektive organ.

§16 STADGAR
§16:1 Tolkning

Vid tolkning av stadgarna gäller Styrelsens åsikt intill dess
sektionsmöte beslutat i saken.

§16:2 Ändring

Förslag till stadgeändring inlämnas till Sektionsstyrelsen senast sju
läsdagar före sektionsmötet. Förslaget offentliggörs senast fem
läsdagar före sektionsmötet. För slutligt bifall fordras likalydande
beslut vid två på varandra följande ordinarie sektionsmöten.

§16:3 Delgivning

Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH och sektionens
Inspektor.

§17 REGLEMENTE
§17:1 Innehåll

Reglementet är tillägg till stadgarna.

§17:2 Ändring

Ändring kan ske på sektionsmöte med enkel majoritet.
Ändringsförslag skall ha inkommit till Sektionsstyrelsen senast
sju läsdagar före sektionsmöte.

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

www.isek.se
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§17:3 Delgivning

Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH och
sektionens Inspektor.

§18 UPPLÖSNING
§18:1 Upplösning

Sektionen för Industriell Ekonomi
Ole Römers väg 1 Box 118
221 00 Lund

Sektionen kan ej upplösas.

www.isek.se
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KAPITEL 1
Sektionen
§1:1

Namn

Maskinsektionen är Sektionen för Maskinteknik inom
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH), Msektionen.

§ 1:2

Ändamål

Sektionen är en ideell förening och har som ändamål att verka
för sammanhållning och god anda, att främja medlemmarnas
studier och utbildning samt att tillvarataga deras
gemensamma intressen samt vad som därmed äger
sammanhang.

§1:3

Emblem

M-sektionens officiella emblem är ett stiliserat M och ett
ordensband med utseende enligt figurerna nedan.
Användande av sektionens emblem regleras i reglementet.
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§1:4

Färg

M-sektionens officiella färg är röd enligt RGB 204,12,0 eller
hexadecimalt #CC0C00.

§1:5

Maskot

M-sektionens officiella maskot är Joe Cool, personnummer
580229-3550.

§1:6

Befogenhet

Sektionen äger rätt att fatta beslut:
A)
i frågor som rör den egna verksamheten.
B)
i frågor som endast rör de egna medlemmarna.
I frågor som rör andra sektioner inom TLTH skall samverkan
med dessa sektioner sökas innan beslut fattas.

§1:7

Överklagande

Beslut taget av någon av sektionens myndigheter kan hos
TLTH:s fullmäktige överklagas av minst 10% av sektionens
medlemmar inom tre veckor från den dag beslutet
tillkännagavs.

KAPITEL 2
Medlemmarna
§2:1

Ordinarie medlem

Ordinarie medlem är den som på Lunds Tekniska Högskola
studerar vid civilingenjörsutbildning i Maskinteknik eller
civilingenjörsutbildning i Maskinteknik med Teknisk Design
eller som studerar på kurs/er i Maskinteknik eller
Maskinteknik med Teknisk Design. Ordinarie medlem ska
också ha fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt
TLTH:s stadgar §2:1 och §2:2.

§2:2

Hedersmedlem

Hedersmedlem utses av sektionsmöte genom
kvalificerad (2/3) majoritet. Som sådan äger man
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rätt att deltaga i sektionens aktiviteter men ej i sektionens
beslut.
§2:3

Stödmedlem

Stödmedlem är varje medlem som har fullgjort sina
skyldigheter gentemot policydokument angående
Stödmedlemskap.

§2:4

Förutvarande medlem Förutvarande medlem är den som avslutat eller avbrutit sina
studier vid civilingenjörsutbildning i Maskinteknik eller
civilingenjörsutbildning i Maskinteknik med Teknisk Design.
Förutvarande medlemmar äger rätt att deltaga i sektionens
aktiviteter men ej i sektionens beslut.

KAPITEL 3
Organisation
§3:1

Högsta beslutande
myndigheter

Sektionens högsta beslutande myndighet är sektionsmötet.

§3:2

Organisation

Sektionens verksamhet utövas av de verkställande
myndigheterna. Därutöver består sektionen av de
kontrollerande myndigheterna och valberedningen.

§3:3

Verkställande
myndigheter

Sektionens verkställande myndigheter är sektionsstyrelsen,
utskotten och funktionärerna.

§3:4

Kontrollerande
myndigheter

Sektionens kontrollerande myndigheter är inspektor och
revisorer
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KAPITEL 4
Sektionsmöte
§4:1

Befogenhet

Sektionsmöte är sektionens högsta beslutande organ.

§4:2

Rösträtt

Rösträtt tillkommer sektionens ordinarie medlemmar.

§4:3

Beslutsförhet

Sektionsmöte äger rätt att fatta beslut om antalet närvarande
röstberättigade överstiger tjugo (20).

§4:4

Talmannen

Sektionsmötets förhandlingar leds av Talmannen.

§4:5

Ordinarie
sektionsmöten

Under året skall det hållas tre ordinarie sektionsmöten, två på
höstterminen och ett på våreterminen. Mötena på
höstterminen måste vara åtskilda med minst en
kalendermånad och från det sista höstterminsmötet måste det
går minst 3 kalendermånader innan vårterminsmötet.
Ordinarie sektionsmöte får ej äga rum under tentamensperiod
eller ferietid.

§4:5:1

Vårterminsmötet

Vid vårterminsmötet skall följande ärenden tas upp:
A)
Val av mötessekreterare.
B)
Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
C)
Fråga angående mötets behöriga utlysande.
D)
Fastställande av föredragningslistan.
E)
Verksamhetsberättelse samt bokslut för det förflutna
verksamhetsåret.
F)
Revisorernas berättelse för samma tid.
G)
Fastställande av föregående års balansräkning.
H)
Frågan om ansvarsfrihet
I)
Förslag till resultatdisposition.
J)
Revision av innevarande budget.
K)
Till TLTH nominera studentrepresentanter i
Husstyrelser, Lärarförslagsnämnder och
Utbildningsnämnder vid LTH.
L)
Val av valberedning.
M)
Val av en representant i TLTH:s valnämnd.
N)
Val av funktionärer enligt gällande reglementen.
O)
Övriga ärenden i enlighet med styrelsens
önskan eller §4:7.
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§4:5:2

Höstterminsmöte 1

Vid höstterminsmötet skall följande ärenden tas upp:
A)
Val av mötessekreterare.
B)
Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
C)
Fråga angående mötets behöriga utlysande.
D)
Fastställande av föredragningslistan.
E)
Resultatrapport för första halvåret.
F)
Revidering av reglementen.
G)
Val av två revisorer med suppleanter.
H)
Val av Inspektor (endast udda år).
I)
Val av Teknologstyrelse.
J)
Övriga ärenden i enlighet med styrelsens önskan
eller §4:7.

§4:5:3

Höstterminsmöte 2

Vid höstterminsmötet skall följande ärenden tas upp:
A)
Val av mötessekreterare.
B)
Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
C)
Fråga angående mötets behöriga utlysande.
D)
Fastställande av föredragningslistan.
E)
Revidering av reglementen.
F)
Fastställande av budget för nästa verksamhetsår.
G)
Val av Inspektor (endast udda år).
H)
Val av funktionärer enligt gällande reglementen.
I)
Övriga ärenden i enlighet med styrelsens önskan
eller §4:7.

§4:6

Extra sektionsmöte

Extra sektionsmöte skall hållas då sektionsstyrelsen finner
detta påkallat eller då sektionens revisorer, sektionens
inspektor eller minst 25 medlemmar därom skriftligen
anhåller, med uppgivande av vilket ärende som önskas
behandlas. Extra sektionsmöte skall hållas inom 15 läsdagar
efter det att anhållan inkommit till styrelsen. Extra
sektionsmöte får dock ej äga rum under tentamensperiod eller
ferietid.

§4:7

Utlysande

Kallelse till ordinarie sektionsmöte skall tillställas TLTH och
sektionens inspektor samt anslås senast 15 läsdagar, för extra
sektionsmöte senast 7 läsdagar, före mötet. Kallelse till två
sektionsmöten får ej föreligga samtidigt. Föredragningslista
med tillhörande handlingar skall tillställas TLTH och
sektionens inspektor samt anslås på sektionens anslagstavla
minst 5 läsdagar före mötet.
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§4:8

Upptagande av
motion

Varje medlem äger rätt att taga upp fråga på sektionsmöte.
Sådan motion skall skriftligen ha inkommit till
sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmötet.
Speciellt för motion som berör hedersmedlemskap gäller att
minst 20 medlemmar ska ha undertecknat denna för att frågan
skall tas upp. Faller motion om hedersmedlemskap vid
sektionsmöte tages varken motion eller beslut till protokollet.

KAPITEL 5
Revisorerna
§5:1

Revisorerna

Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare och ha
uppfyllt §2:1 samt ha den insikt i de ekonomiska förhållanden
som uppdraget kräver. De får ej inom sektionen ha
förtroendeuppdrag med ekonomiskt ansvar.

§5:2

Åligganden

Revisorerna skall, i den omfattning som följer av god
revisionssed, granska föreningens årsredovisning jämte
räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.

§5:3

Rättigheter

Revisorerna äger rätt att:
A)
ta del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra
handlingar närhelst de så begär.
B)
begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet
och förvaltning.
C)
med yttranderätt närvara vid samtliga sektionsorgans
sammanträden.

§5:4

Revisionsberättelse

Revisorerna har att senast 10 läsdagar innan vårterminsmötet
till styrelsen inlämna revisionsberättelse, samt på
balansräkningen ha tecknat påskrift med yttrande huruvida
den överensstämmer med sektionens böcker.
Revisionsberättelse skall innehålla särskilt yttrande angående:
A)
fastställande av balansräkningen.
B)
ansvarsfrihet för styrelsen.
C)
styrelsens förslag till resultatdisposition.

§5:5

Extra revision

I händelse av att någon funktionär avgår under
verksamhetsåret skall berörd verksamhetsekonomi revideras.

8

Stadgar för Maskinsektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
2015-01-13

KAPITEL 6
Valberedningen
§6:1

Sammansättning

Sektionens valberedning består av 5 sektionsmedlemmar, där
ordförande och 4 ledamöter väljs på vårterminsmötet. Vid
avhopp från valberedningen fyllnadsväljs en ny
ledamot/ordförande på ett extrainsatt sektionsmöte, där
kandidaterna får presentera sig på mötet utan att valberedas.
Det extrainsatta sektionsmötet ska hållas så snart som möjligt
efter avhoppet, dock senast fyra läsveckor senare.
Valberedningen får fortsätta ha intervjuer under den period
man saknar en ledamot.

§6:2

Åligganden

Valberedningens ordförande är sammankallande. Det åligger
sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före sektionens
höstterminsmöte framlägga förslag till val i enlighet med
§4:4:2.
Det åligger sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före
sektionens vårterminsmöte framlägga förslag till val i
enlighet med §4:4:1.
Valberedningens förslag är offentliga och skall anslås på
sektionens anslagstavla. Valberedningens förslag till
styrelseledamöter får ej innehålla valberedningens ledamöter.
Valberedningen skall arbeta i enlighet med reglementet.

KAPITEL 7
Val
§7:1

Valbarhet

Valbar i val till förtroendevalda poster, exklusive inspektorn,
är varje ordinarie medlem av sektionen. Valbar i val till
annan funktionärspost är varje medlem enligt §2.

§7:2

Val

Sektionsmötets val förbereds av valberedningen. Utöver
valberedningens förslag har medlem rätt till att intill 24
timmar innan mötets öppnande till valberedningen framlägga
kandidatnominering. Nomineringen är offentlig
och skall anslås på sektionens anslagstavla.

9

Stadgar för Maskinsektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
2015-01-13

Sektionsmötet kan med kvalificerad, 2/3, majoritet besluta
om fri kandidatnominering.
§7:3

Fyllnadsval

Inspektor, teknologstyrelsemedlemmar och revisorer kan
endast väljas på sektionsmöte. Fyllnadsval av övriga
funktionärer kan förrättas av styrelsen.

KAPITEL 8
Procedurregler
§8:1

Procedurregler

För procedurregler vid sammanträden används kårens stadgar
i tillämpliga delar.

KAPITEL 9
Protokoll
§9:1

Sektionsmötet

Över besluten vid sektionsmötet föres beslutsprotokoll.
Protokoll signeras av mötessekreteraren. Protokollet justeras
senast 10 läsdagar efter mötet av mötets ordförande samt två
på mötet valda justeringsmän.

§9:2

Övriga

Sammanträdesprotokoll föres vid alla sektionsorgans
sammanträden. Protokoll signeras av mötessekreteraren.
Protokollet justeras av sammanträdets ordförande och en på
mötet vald justeringsman inom 7 läsdagar efter
sammanträdet.

§9:3

Offentliggörande

Protokoll enligt §9:1 och §9:2 skall, sedan de justerats, anslås
på sektionens anslagstavla i minst 5 läsdagar. Originalet till
föredragningslista och protokoll, enligt §9:1 och §9:2, skall
arkiveras med bilagor i sektionsarkivet. Protokoll från
sektionsmöte skall tillställas TLTH inom 15 läsdagar efter
mötet.
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KAPITEL 10
Inspektor
§10:1

Inspektor

Inspektor skall stödja, syna och ägna uppmärksamhet åt
sektionens verksamhet.

§10:2

Val

Till inspektor kan väljas tills vidare anställd lärare vid LTH.
Inspektor väljes för två år enligt §4:4:2.I. Mandatperioden
löper kalenderårsvis.

§10:3

Åligganden

Det åligger inspektor att:
A)
hålla sig informerad om sektionens verksamhet.
B)
verka för ett gott förhållande mellan de studerande,
institutionerna och LTH i övrigt.
C)
rapportera om misshälligheter i sektionens
verksamhet till lämplig instans.

§10:4

Rättigheter

Inspektor har rätt att:
A)
erhålla kallelse till och protokoll från sektions- och
styrelsemöten.disponera
B)
närvara med yttrande- och yrkanderätt vid
sektionsorganens sammanträden.
C)
erhålla gratis inspektorsdryck vid sektionens pubar
och fester.
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KAPITEL 11
Sektionsstyrelsen
§11:1

Befogenhet

Sektionsstyrelsen är sektionens högsta verkställande organ
och äger beslutsmandat i alla sektionsorgan.

§11:2

Sammansättning

Styrelsen utgörs av Ordförande, Vice Ordförande,
Skattmästare, Cafémästare, Studierådsordförande,
Sexmästare, NGM-ordförande, Aktivitetsutskottets
ordförande, Verkmästare och Informationsutskottets
ordförande.

§11:3

Firmatecknare

Firmatecknare för Maskinsektionen skall vara
sektionsstyrelsens ordförande och Skattmästare var för sig.

§11:4

Konton

Personer som får disponera sektionens samtliga konton skall
vara sektionsstyrelsens ordförande och Skattmästare.
Dessutom skall sektionens vice skattmästare få disponera
kontot för sitt respektive ansvarsområde. Alla konton ska
kunna disponeras var för sig.

§11:5

Sammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelse av sektionens ordförande,
dock minst tre gånger per termin, samt i övrigt då sektionens
revisorer eller någon av styrelseledamöterna så kräver.

§11:6

Adjungering

Sektionsstyrelsen äger rätt att adjungera personer till
styrelsens sammanträden. Ständigt adjungerade till styrelsens
sammanträden är revisorerna, utskottsordförande i
Informationsutskottet, utskottsordförande i Seniors, samt
Tidningsredaktören.

§11:7

Beslut

Styrelsen är beslutsmässig om minst 5 ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal är ordförandes röst
utslagsgivande.

§11:8

Kallelse

Kallelse till styrelsesammanträde samt förslag till
föredragningslista skall, senast tre läsdagar före
sammanträde, tillställas styrelsens ledamöter och Inspektorn
samt anslås på sektionsstyrelsens anslagstavla. Kallelse samt
förslag på föredragningslista skall även tillställas
ständigt adjungerade.
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§11:9

Åligganden

Det åligger sektionsstyrelsen att:
A)
inför sektionsmöte ansvara för sektionens hela
verksamhet.
B)
förbereda sektionsmöten.
C)
verkställa och övervaka genomförande av
sektionsmötes beslut.
D)
tillse att gällande stadgar och förordningar för
sektionen efterlevs.
E)
ansvara för sektionens medel.
F)
till höstterminsmöte framlägga förslag till budget.
G)
verkställa fortlöpande inventering av sektionens
kassa och övriga tillgångar.
H)
bereda inkomna förslag, handha sektionens.
korrespondens samt i övrigt sköta löpande ärenden.
I)
till revisorerna senast 5 veckor efter
verksamhetsårets slut överlämna
verksamhetsberättelse, protokoll, bokslut och övriga
handlingar som revisorerna önskar ta del av.
J)
genomföra fyllnadsval i enlighet med §7:3.
K)
välja representanter till med sektionen.
sammanhängande organ där M-teknologer bereds
säte och stämma.
L)
på alla sätt verka för sektionens bästa.
M)
dela ut representationsbidrag i enlighet med gällande
reglemente.
N)
rapportera om misshälligheter i sektionens.
verksamhet till Maskinsektionens Inspektor.

§11:10

Solidaritet

Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut fattat i
sektionsstyrelsen är solidariskt ansvarig för detta.
Styrelseledamot som ej varit närvarande vid beslut är
solidariskt ansvarig, om han inte reserverat sig i protokollet
senast vid nästa sammanträde.

§11:11

Entledigande

Styrelseledamot kan endast entledigas av sektionsmöte.

§11:12

Protokoll

Sammanträdesprotokoll föres vid alla Sektionsstyrelsens
sammanträden av mötessekreteraren.
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KAPITEL 12
Utskott
§12:1

Definition

Sektionens utskott är:
● Cafémästeriet
● Studierådet för Maskinteknik, (SRM)
● Sexmästeriet
● Näringslivsgruppen, (NGM)
● Aktivitetsutskottet, (AktU)
● Verkmästeriet
● Informationsutskottet
● Seniors
● Skattmästeriet
● TD-gruppen

§12:2

Åligganden

Det åligger sektionens utskott att följa gällande stadgar och
reglemente. Sektionens utskott ansvarar inför styrelsen för sin
verksamhet

.
Det åligger sektionens utskottsordförande att:
A)
leda och fördela arbetet inom utskottet.
B)
kalla till utskottsmöte när så anses behövligt. Möte
skall utlysas minst 5 läsdagar i förväg, förslag till
mötesordning skall anslås på utskottets anslagstavla
senast 2 läsdagar före mötet.
C)
ansvara inför sektionsstyrelsen för budgetering,
redovisning samt uppföljning av utskottets
verksamhet.
Till utskottens möte äger alla sektionens medlemmar närvarooch yttranderätt. Ledamöter i utskotten är utskottens
funktionärer.
§12:3

Ledamöter

Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer i enlighet
med reglementet. Sektionsstyrelsen kan utse ytterligare
ledamöter i utskotten.
Ledamot i utskott är skyldig att informera utskottsordförande
om sådant som rör utskottet

§12:4

Cafémästeriet
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§12:4:1

Sammansättning

Cafémästeriet består av Cafémästaren, som är utskottets
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i
enlighet med Cafémästeriets reglemente.

§12:4:2

Åligganden

Det åligger Cafémästeriet att:
A)
bereda sektionens medlemmar avkoppling och viss
möjlighet till förtäring i cafélokalen.

§12:5
§12:5:1

Studierådet för Maskinteknik
Sammansättning
Studierådet består av SRM-ordförande, som är utskottets
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i
enlighet med studierådets reglemente.

§12:5:2

Åligganden

Det åligger Studierådet att:
A)
att tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som
berör studier och utbildning samt vad därmed äger
sammanhang.
B)
att bereda ärenden till
utbildningsnämndssammanträden och till
institutionsstyrelsesammanträden.
C)
att till TLTH nominera student representanter i med
utbildningen sammanhängande organ där
teknologerna bereds säte och stämma.
D)
att föreslå mottagare av TLTH:s pris till bästa lärare
vid LTH.
Studierådet skall i sitt arbete samverka med TLTH:s
utbildningsutskott.

§12:6
§12:6:1

Sexmästeriet
Sammansättning

§12:6:2

Åligganden

§12:7
§12:7:1

Näringslivsgruppen
Sammansättning

§12:7:2

Åligganden

Sexmästeriet består av Sexmästaren, som är utskottets
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i
enlighet med Sexmästeriets reglemente.
Det åligger Sexmästeriet att:
A)
tillgodose sektionsmedlemmarna med
festarrangemang.

Näringslivsgruppen består av NGM-ordföranden, som är
utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga
funktionärer i enlighet med näringslivsgruppens reglemente.
Det åligger Näringslivsgruppen att:
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A)
B)

upprätta och upprätthålla förbindelser mellan
näringsliv och sektion.
näringslivsgruppen skall även tillse att allmänhet och
industri är välinformerade om sektionens
verksamhet.

§12:8
§12:8:1

Aktivitetsutskottet
Sammansättning

§12:8:2

Åligganden

§12:9
§12:9:1

Verkmästeriet
Sammansättning

§12:9:2

Åligganden

§12:10
§12:10:1

Informationsutskottet
Sammansättning
Informationsutskottet består av Informationsutskottets
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i
enlighet med Informationsutskottets reglemente.

§12:10:2

Åligganden

§12:11
§12:11:1

Seniors
Sammansättning

§12:11:2

Åligganden

Aktivitetsutskottet består av Aktivitetsutskottets ordförande,
samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med
Aktivitetsutskottets reglemente.
Det åligger Aktivitetsutskottet att:
A)
tillgodose sektionens medlemmar med information
samt nöjes- och fritidsarrangemang.
B)
kontinuerligt informera utskottsordföranden om
aktiviteter inom utskottsramarna.

Verkmästeriet består av Verkmästaren, som är utskottets
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i
enlighet med Verkmästeriets reglemente.
Det åligger Verkmästeriet att:
A)
sköta verkstaden på sådant sätt att den kan nyttjas av
alla sektionens medlemmar.
B)
ansvara för underhåll av sektionens inventarier.

Det åligger Informationsutskottet att:
A)
tillgodose sektionens medlemmar med information
via sektionens olika informationskanaler.

Seniors består av Seniors-ordförande, samt erforderligt antal
övriga funktionärer i enlighet med Seniors reglemente.
Det åligger Seniors att:
A)
ansvara för bärandet av sektionens standar
B)
ansvara för att högtidliga tillfällen sköts i god
ordning
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C)
D)
E)
F)

§12:12
§12:12:1

Skattmästeriet
Sammansättning

§12:12:2

Åliggande

§12:13
§12:13:1

Mentorsgruppen
Sammansättning

§12:13:2

Åligganden

§12:14
§12:14:1

TD Gruppen
Sammansättning

utdela medaljer på lämpligt sätt
leda sektionens terminsmöten
administrera sektionens arkiv
hålla kontakten med sektionens alumner

Skattmästeriet består av Skattmästaren, som är utskottets
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i
enlighet med Skattmästeriets reglemente.
Det åligger Skattmästeriet att:
A)
i samråd med sektionsordförande och respektive
utskottsordförandesammanställa förslag till budget
för nästkommande år
B)
i samråd med sektionsordförande och respektive
utskottsordförande sammanställa förslag till
budgetrevidering till vårterminsmötet.
C)
svara för kontinuerlig uppföljning av sektionens
ekonomi.
D)
ansvara för teknologstyrelsens handkassa.
E)
ansvara för sektionens bokföring och redovisning

Mentorsgruppen driver Mentorsprogrammet tillsammans med
Programledningen för Maskinteknikutbildningen och består
av Mentorsgruppens ordförande, samt erforderligt antal
övriga funktionärer i enlighet med Mentorsgruppens
reglemente.
Det åligger Mentorsgruppen att via Mentorsprogrammet:
A)
tillgodose sektionens medlemmar möjlighet att få en
inblick i en tänkbar framtida yrkesroll
B)
erbjuda mentorer med någon slags anknytning till
Maskinteknikutbildningen som har arbetsuppgifter
som är väl relaterade till en Maskinteknikers
framtida yrkesroll.

TD Gruppen består av TD Gruppens ordförande samt
erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med TD
Gruppens reglemente.
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§12:14:2

Åliggande

Det åligger TD Gruppen att:
A)
tillgodose TD-studenters behov av nöjes- och
fritidsarrangemang.
B)
tillgodose TD-studenter möjlighet att få inblick i en
tänkbar framtida yrkesroll.
C)
arbeta för alumnikontakter i samarbete med
Maskinsektionens Alumniansvariga.

KAPITEL 13
Sektionsordföranden
§13:1

Uppgift

Sektionsordföranden skall i samråd med styrelsen utöva
ledningen av sektionens verksamhet samt i officiella
sammanhang representera sektionen.

§13:2

Befogenhet

I ärenden som ej tål uppskov utövar sektionsordföranden
styrelsens befogenheter. Sådana beslut ska protokollföras och
stadfästas av styrelsen vid nästföljande sammanträde.

§13:3

Rättighet

Sektionsordföranden har yttrande- och yrkanderätt i
sektionens verkställande organ.

§13:4

Förfall

Vid sektionsordförandens förfall träder i dennes ställe
sektionsstyrelsens vice ordföranden.

§13:5

Ansvar

Sektionsordföranden är ansvarig inför styrelsen för sin
verksamhet.

KAPITEL 14
Funktionärer
§14:1

Definition

Med funktionär avses person som har förtroendeuppdrag
inom sektionen.

§14:2

Medlemskap

Funktionär, undantagandes inspektor, är skyldig att under sin
mandattid vara medlem av sektionen i enlighet med §2.1.

§14:3

Åligganden

Det åligger sektionens funktionärer att:
A)
följa sektionens stadgar och reglementen.
B)
på alla sätt verka för sektionens bästa.
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§14:4

Överlämning

Överlämning mellan funktionärer skall ske så att
verksamhetens effektivitet och kontinuitet främjas. Vid behov
utfärdar sektionsstyrelsen erforderliga instruktioner.

§14:5

Entledigande

Funktionär kan entledigas av sektionsstyrelse eller
sektionsmöte.

KAPITEL 15
Tidsbestämning
§15:1

Verksamhets- och
räkenskapsår

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår löper
kalenderårsvis.

§15:2

Mandattider

Funktionärers mandattid är kalenderår om inget annat anges i
reglementet, dock är valberedningens mandatperiod 1/7 –
30/6. För representanter i högskolans organ gäller de
mandattider som stadgas för respektive organ.

KAPITEL 16
Stadgarna
§16:1

Tolkning

Vid tolkning av stadgarna gäller inspektors åsikt intill dess
sektionsmöte beslutat i saken.

§16:2

Ändring

Förslag till stadgeändring inlämnas till sektionsstyrelsen
senast 15 läsdagar före sektionsmötet. Förslaget offentliggörs
senast 5 läsdagar före sektionsmötet. För slutligt bifall fordras
likalydande beslut vid två på varandra följande
sektionsmöten.
Möten där beslut angående ändring av stadgarna tas skall ej
äga rum inom ett två månaders intervall.

§16:3

Giltighet

Dessa stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av TLTH.

§16:4

Delgivning

Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH och sektionens
Inspektor.
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KAPITEL 17
Reglementen
§17:1

Innehåll

Reglementen är tillägg till stadgarna. I reglementen preciseras
det minsta antal funktionärer som skall finnas samt
specificeras de uppgifter som utskotten skall ha.

§17:2

Ändring

Ändring kan ske på sektionsmöte med kvalificerad (2/3)
majoritet. Ändringsförslag skall ha inkommit till
sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmöte.

§17:3

Delgivning

Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH och
sektionens Inspektor.

KAPITEL 18
Upplösning
§18:1

Upplösning

Sektionen får ej upplösas.
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Förslag till datum för kommande möten
FM2

Tisdag

10/3

FM3

Söndag

29/3

ValFM

FM4

Tisdag

7/4

VårFM

FM5

Tisdag

19/5

----------------------------FM6

Tisdag

15/9

FM7

Tisdag

13/10

FM8

Tisdag

3/11

FM9

Söndag

22/11

FM10

Tisdag

15/12

ValFM

FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition: Alumniföreningar

Kårhuset Lund, 3 februari 2015
Peter Dahl, Kårstyrelsen 2014/15

Proposition: Alumniföreningar
Bakgrund
I dagsläget finns det en oklarhet kring hur relationen mellan TLTH och dess
alumniföreningar ska och bör se ut. För att råda bot på detta föreslår vi i Kårstyrelsen därför
förslaget nedan men först en kort motivering.
Först handlar det om att definiera vilka föreningar som är att betrakta som alumniföreningar,
på ett sätt som möjliggör för sektionerna att ha egna sammanslutningar samtidigt som den
centrala föreningen får en naturlig plats. Här är det styrelsen mening att det av
effektivitetsskäl är fördelaktigt om enbart den centrala alumniföreningen är att betrakta som
”kårsanktionerad” då det ger både legitimitet och samarbetsfördelar till samtliga alumner.
Framför allt då det gör att alumnikollegiet får ett tydligt definerat medlemskap där även den
kårcentrala föreningen har en tydlig roll. För att förtydliga, denna skrivelse får ingen som
helst påverkan på nuvarande alumnisammanslutningar som ligger under sektionerna utan
påverkar enbart statusen på ”Alumniföreningen vid Teknologkåren i Lund” som länge har
varit vår de facto alumniförening utan tydligt mandat.

Förslag
Kårstyrelsen yrkar därför på
att

under paragraf §2.2 ersätta det fjärde stycket i sin helhet med […]

”Tidigare ordinarie medlem som ej längre studerar vid LTH samt tidigare
student vid LTH som är medlem i en organisation enligt kapitel 21 – Kårens
alumniföreningar är att betrakta som passiv medlem.”
att

ersätta det nuvarande kapitel 21 i TLTH:s stadga med följande

Kapitel 21
§21:1 Föreningar Kårens alumniförening är följande:
•

Alumniföreningen vid Teknologkåren i Lund (org nr: 845003-2159).

Den är att betrakta som Fri förening, enligt Kapitel 20, med mandat att företräda TLTH i
alumnifrågor.
§21:2 Ändamål Föreningens ändamål är:
•

att verka för ett ökat utbyte mellan studenter, lärare och alumner ute i
yrkeslivet.

Proposition: Alumniföreningar
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition: Alumniföreningar

•
•

Kårhuset Lund, 3 februari 2015
Peter Dahl, Kårstyrelsen 2014/15

att anordna sammankomster för föreningens medlemmar.
att stödja och informera om alumniverksamhet riktad mot föreningens
medlemmar.

§21:3 Krav Alumniföreningen ska
•
•
•
•

använda ”Teknologkåren vid LTH” i sitt fullständiga namn,
inte agera på ett sätt som motverkar Teknologkårens syfte eller skadar
dess anseende,
i sin stadga reglera att dess medlemmar iakttar Teknologkårens stadga och
reglemente, samt
erbjuda ur TLTH utträdande ordinarie medlemmar medlemskap.

Alla stadgeändringar som rör Alumniföreningens syfte måste godkännas av Teknologkårens
Fullmäktige.

För Kårstyrelsen,

PETER DAHL,
Kårstyrelsen 2014/15

Proposition: Alumniföreningar
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Arbetsgrupper för verksamhetsplan och
Budget.

Kårhuset Lund, 3 februari 2015
Jacob Adamowicz, Styrelseordförande

Arbetsgrupper för verksamhetsplan och
budget
Bakgrund

Det åligger Kårstyrelsen att lämna in ett förslag på en verksamhetsplan och budget för
nästkommande verksamhetsår på vårfullmäktige. För att förankra arbetet i Fullmäktige skulle
Styrelsen vilja att två till tre ledamöter från fullmäktige skulle vara med i respektive
arbetsgrupp.

Förslag
Jag yrkar därför på
att
fullmäktige väljer två till tre ledamöter som ska vara med i arbetsgruppen för
budgeten 15/16.
att
fullmäktige väljer två till tre ledamöter som ska vara med i arbetsgruppen för
verksamhetsplanen 15/16.
I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,
Ordförande för styrelsen 14/15

Arbetsgrupper för verksamhetsplan och budget.
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion angående LTHs och TLTHs gemensamma
policy för mottagning och nollning

Kårhuset Lund, 22 januari 2015

Motion angående LTHs och TLTHs
gemensamma policy för mottagning och
nollning
Bakgrund
Efter gott samarbete med LTH har nu den gemensamma policyn för LTHs mottaning och
TLTHs nollning tagits fram. Policyn har varit ute på remiss hos sittande presidium på kåren,
kårstyrelsen, alla sektionsstyrelser samt Øverphøskollegiet -14 som har varit med under
föregående år och arbetat under både LTHs och TLTH policy för mottagning/nollning.
Alla inkomna åsikter har behandlats och vi hoppas nu att fullmäktige kan anta den första
gemensamma policyn för mottagning och nollning.

Förslag
Vi yrkar därför på
att
fullmäktige antar LTHs och TLTHs gemensamma policy för mottagning och
nollning
I tjänsten,

MICAELA BORTAS
Vice Kårordförande studiesocialt ansvar 14/15
046-540 89 25
vkos@tlth.se

Motion angående LTHs och TLTHs
gemensamma policy för mottagning och
nollning

SARA GUNNARSSON
Kårordförande 14/15
046- 540 89 21
ko@tlth.se
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POLICY

Kårhuset Lund, 12 december 2014
Antagen av fullmäktige XX-XX-XX

LTHs och TLTHs gemensamma policy för mottagning och
nollning
Bakgrund
LTH antar runt 1500 studenter varje hösttermin. För dessa anordnas mottagning och
nollning.
Lunds Tekniska Högskola (LTH) anordnar varje höst välkomstaktiviteter för nya studenter
som börjar vid högskolan. Dessa benämns mottagning.
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH) anordnar varje höst
välkomstaktiviteter för nya studenter som börjar vid högskolan. Dessa benämns nollning.
Även under våren arrangeras nollning, då speciellt riktat till inresande internationella
studenter.
Mottagningen och nollningen är till för de nyantagna studenterna och genomförs i gott
samarbete mellan TLTH och LTH. Ett gott samarbete präglas av en öppen dialog,
ömsesidig respekt och god förståelse för de olika parternas perspektiv. Aktiviteter som
genomförs i samband med mottagning och nollning ska samordnas mellan studie- och
karriärvägledning, internationella avdelningen, LTHs likabehandlingssamordnade och
Teknologkåren med dess sektioner.
Syftet med policyn är att fastställa ramarna för LTHs mottagning och TLTHs nollning.
Utöver detta ska dokumentet verka som en informationskälla gällande Lunds universitets,
LTHs och TLTHs värderingar i samband med mottagning och nollning. Policyn ska
efterlevas av samtliga arrangörer och de som väljer att närvara under mottagning/nollning.
Mottagningen och nollningen ska årligen utvärderas av LTH och TLTH gemensamt. I
samband med detta ska policyn ses över och uppdateras.

Användning av policy
Policyn ska tillämpas i samarbete mellan LTH och TLTH i samband med mottagning på
LTH och nollning såväl centralt på TLTH som på sektionerna.

Vision med mottagning och nollning
Alla studenter ska känna sig välkomna till LTH och dess campus. Alla studenter ska också
ges goda förutsättningar till studier och studentliv.
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Mål med mottagning och nollning
I enlighet med visionen är följande mål viktiga:




Mottagningen och nollningen ska främja sociala relationer och samarbeten mellan
studenter, även mellan olika program, sektioner och årskurser.
Mottagningen och nollningen ska uppmuntra en positiv attityd till studier och ge
studenterna de bästa förutsättningarna för att klara sina studier.
Mångfald, likabehandling och jämställdhet ska prägla mottagningen och
nollningen för nyantagna studenter. Det ska råda nolltolerans vad gäller
diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Allmänt
Mottagningen och nollningen ska utformas för att de nyantagna studenterna ska känna sig
trygga och välkomna. Mottagningen och nollningen ska vara inkluderande och alla ska
kunna känna att de vill vara delaktiga.
I enlighet med detta gäller att:








En person som uppträder hotfullt, våldsamt eller på annat vis motverkar
mottagningens och nollningens vision och mål ska inte få vara en del av
mottagningen och nollningen.
Vara delaktig i nollningen och alla dess delmoment ska vara helt frivilligt.
Aktiviteter som anordnas under nollningen ska inte störa allmänheten. Efter att en
aktivitet har ägt rum är det viktigt att platsen återställs till sitt ursprungliga skick.
Närvarande under nollningsaktiviteter ska respektera
nollegeneralen/phøsen/fösen/staben/eventansvarig och deras direktiv.
Ingen på LTH ska utföra handlingar som riskerar att den nyantagna känner sig
utnyttjad eller obekväm.
Ingen på LTH ska utnyttja sin maktposition mot den nyantagna på något sätt.

TLTHs nollning
Arrangörer av fester och andra arrangemang under nollningen ska vara väl insatta i LTHs
och TLTHs dokument, listade sist i policyn, och informera berörda om dessa.
Aktiva i nollningen, såväl arrangörer som deltagare, ska ha tid att hinna studera och ligga i
fas med studierna under nollningen. Med detta som bakgrund, samt mottagningen och
nollningens syfte att främja studierna, ska schemalagda nollningsaktiviteter vara
begränsade till antalet under vardagar och dag innan skoldag.
Vidare ska nollningen:






innehålla ett varierat utbud av aktiviteter som passar alla studenter oavsett
bakgrund.
visa upp studentlivet vid LTH och på dess campus samt uppmuntra till
engagemang i detta.
uppmuntra till en sund alkoholkultur.
under första dagen läsvecka 0 vara helt fri från alkohol såväl dag- som kvällstid.
under läsvecka 0 inte innehålla mer än ett evenemang där alkohol serveras. Om ett
sådant evenemang anordnas ska det äga rum under kvällstid. Evenemanget ska
heller inte erbjuda starksprit eller uppmuntra till efterfest. Alla evenemang som
anordnas under läsvecka 0 ska avslutas innan kl.02.00. Läsvecka 0 avslutas i detta
avseende fredag kl.17.
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Nollningens alla evenemang ska ha som syfte att bidra till en god gemenskap samt goda
möjligheter att knyta nya vänskapsband. Alkohol ska aldrig stå i fokus för något
evenemang.

LTHs mottagning
Hälsningsanförande och upprop ska ske på måndagen i vecka 0 i Lund och på onsdagen i
vecka 0 i Helsingsborg. I görligaste mån sker det på samma tid och plats för samtliga
studenter på respektive campus.
Under mottagningsveckan ska utbildningsprogrammet introduceras av respektive
programledning och lärare.
Den akademiska mottagningen ska innehålla aktiviteter som utgår från Vincent Tintos
teorier om vikten av att känna sig välkommen samt stödja studenterna i deras ambition att
klara sina studier.
Den ska också:








ge kännedom om regelverk som rör studenternas utbildning med examensmål
ge träning i studiestrategier och studieteknik
ge ytterligare redskap för studieframgång, t.ex. gruppdynamik och stresshantering
ge förslag på möjliga karriärvägar och karriärtänk via alumnpresentationer och
gruppcoachning
förmedla LTH:s värdegrund och genom goda exempel visa vad som förväntas av en
student vid LTH
ge kännedom om vägledning och stöd inom LU
ge kännedom om möjligheten att studera utomlands under sin tid på LTH

Nollningsfunktionärers relation gentemot nyantagna studenter
Phaddrar och övriga äldre studenter kan ha en maktposition gentemot de nya studenterna.
Därför skriver inblandade i nollningen på ett avtal. Syftet med avtalet är att informera
funktionären om dennes åligganden. I enlighet med målen för TLTHs alkoholpolicy ska
funktionärer under nollningen sträva efter en sund alkoholkultur även utanför de
schemalagda aktiviteterna.
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Dokument
Nedan är Lunds universitets, LTHs och Teknologkårens dokument av största relevans för
policyn listade. Dessa dokument är viktiga att känna till och vara påläst om i samband med
mottagningen och nollningen.
Lunds Universitet: Rättigheter och skyldigheter som student
http://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter-som-student
Lunds Universitet: Festverksamhet i universitetets lokaler (Dnr I C 2907/1999)
http://www5.lu.se/upload/regelverket/lokaler/festverksamhet_990527.pdf
Lunds Universitet: Alkohol och andra droger – gemensamma riktlinjer och
rutinbeskrivning vid Lunds Universitet (Dnr PE 2012/726)
http://www5.lu.se/upload/regelverket/arbetsmiljo/Alkohol_och_andra_droger_Gemensa
mma_riktlinjer_och_rutinbeskrivning_vid_Lunds_universitet.pdf
Lunds Tekniska Högskola: Lika villkor för studenter
http://www.student.lth.se/stoed-i-studierna/lika-villkor-foer-studenter
Lunds Tekniska Högskola: Guide om diskriminering, trakasserier och kränkande
särbehandling för studenter på LTH
http://www.lth.se/fileadmin/lth/omlth/jamstalldhet/Diskriminering2013_3.pdf
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola: TLTHs Alkoholpolicy
http://www.tlth.se/files/styrdokument/policys/alkohol.pdf
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola: Jämlikhetspolicy
https://www.tlth.se/files/uploads/jamlikhet.pdf
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola: Policy för sociala aktiviteter
https://www.tlth.se/files/uploads/Policy%20f%C3%B6r%20sociala%20aktiviteter.pdf
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FULLMÄKTIGEHANDLING

Kårhuset Lund, 2 februari 2015
Motionssvar: Motion angående LTHs och TLTHs Linus Hammarlund, Kårstyrelsen
gemensamma policy för mottagning och nollning
2014/2015

Motionssvar: Motion angående LTHs och
TLTHs gemensamma policy för mottagning
och nollning
Kårstyrelsen anser att det är en väl genomarbetad policy där motionärerna gjort ett
gediget jobb med att sålla bland de punkter och problem som diskuterats mellan LTH,
TLTH och dess sektioner de senaste åren. Att få på pränt vad som faktiskt gäller kommer
att gynna alla nollningsansvariga och utveckla samarbetet mellan TLTH och LTH. Därför
bör fullmäktige bifalla motionen som den ligger.
Även om policyn täcker de flesta områden i dagsläget anser styrelsen att det i en nästa
iteration av policyn finns utrymme att konkretisera visionen kring att vi ”ska ge goda
förutsättningar till studier”, då framförallt under TLTHs nollning. Det är dock inget
hinder för att godkänna den nuvarande versionen!
Styrelsen diskuterade också kring hur vi vill arbeta med remissrundor till sektionerna och
berörda personer efter att nu ha testat det en gång. Det finns ett behov av att informera om
hur remissvar skrivs och reda ut hur vi vill presentera vad som inkommit. Det är något
som styrelsen kommer att arbeta vidare med.

Styrelsen yrkar
att

bifalla motionen i sin helhet.

I tjänsten,

LINUS HAMMARLUND,
Kårstyrelsen 2014/2015

Motiossvar: Nollningspolicy
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BESLUTSUPPFÖLJNING
FM1 2015

Kårhuset Lund, 3 februari 2015
Johan Förberg, Talman em.

Beslutsuppföljning
MÖTE

BESLUT

184
FM6/13

Utredning av bostadssituationen

Arbetsgruppen

UPPDRAGET ÅT

FM5/15

REDOVISAS

200
FM6/14

Revidering av styrdokument

Arbetsgruppen

FM5/15

I tjänsten,

JOHAN FÖRBERG
Talman em.
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