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Kapitel 1 - Sektionen
§1.1

Sektionen

§ 1.1.1

Namn
Föreningens namn är Ingenjörssektionen inom Teknologkåren vid LundsTekniska
högskola.
En kortare benämning för sektionen är ING-sektionen

§ 1.2

Teknologia

§ 1.2.1

Emblem

§ 1.2.2

Symbol

§ 1.2.3

Färg
ING-sektionens färg är ING-blått.
Hex: 001D68
RGB: (00, 29, 104)
NSC: S7020-R80B
Trisimulus: (x,y,z)=(3,781 , 3,354 , 13,184)
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§ 1.2.4

Maskot
ING-sektionen har Rune Andréasson som gemensam maskot. Även
utbildningsprogrammen har sin egen maskot enligt reglemente § 1.1.1.

§ 1.2.5

Motto
Potius Quam Bene
(Svensk översättning: Hellre än bra)
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Kapitel 2 - Medlemmar
§ 2.1

Ordinarie medlem

§ 2.1.1

Definition
Ordinarie medlem är varje studerande vid LTH, tekniska fakulteten vid Lunds
universitet, Campus Helsingborg som fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt
§ 2:1 och § 2:2. kap 2 i TLTH:s stadgar.

§ 2.1.2

Skyldigheter
Ordinarie medlem är skyldig att iaktta ING-sektionens stadgar.

§ 2.1.3

Rättigheter
Medlem som fullgjort sina skyldigheter enligt § 2:1:1 äger rätt:
att

med en röst deltaga i ING-sektionens allmänna val och omröstningar,

att

kandidera till ING-sektionens funktionärsposter,

att

deltaga vid sektionsmöten med rösträtt, yrkanderätt och yttranderätt,

att

få en viss fråga behandlad av ING-sektionen styrelse,

att

taga del av ING-sektionens protokoll och handlingar,

att

erhålla av ING-sektionen utgivna publikationer, samt

att

deltaga i ING-sektionen övriga allmänna aktiviteter.

§ 2.2

Förutvarande medlem

§ 2.2.1

Definition
Med förutvarande medlem avses person som tidigare varit medlem i ING-sektionen.

§ 2.2.2

Skyldigheter
Förutvarande medlem är skyldig att iaktta ING-sektionens stadgar då denne önskar
delta i ING-sektionens aktiviteter.
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§ 2.2.3

Rättigheter
Förutvarande medlem som uppfyllt sina skyldigheter enligt § 2:2:2 äger rätt:
att

kandidera till ING-sektionen funktionärsposter, undantaget styrelseposter
och i valberedingens ordförande,

att

deltaga vid ING-sektionens möte med yrkanderätt och yttranderätt,

att

få en viss fråga behandlad av ING-sektionens styrelse,

att

taga del av ING-sektionens protokoll och handlingar samt

att

delta i ING-sektionens allmänna övriga aktiviteter, men inte i beslut.

§ 2.3

Hedersmedlem

§ 2.3.1

Definition
Med hedersmedlem avses en person som blivit utnämnd enligt § 2:3:2.

§ 2.3.2

Utnämnande
Hedersmedlem kan person utnämnas till om denne under en längre tid gjort något
exceptionellt för ING-sektionen.
Hedersmedlem utses av sektionsmöte med 9/10 majoritet av samtliga avgivna röster vid
sluten omröstning.
Om förslaget faller införs varken förslag eller beslut i protokoll.

§ 2.3.3

Skyldigheter
Hedersmedlem är skyldig att iaktta ING-sektionens stadgar då denne önskar delta i
sektionens aktiviteter.

§ 2.3.4

Rättigheter
Som hedersmedlem äger man rätt att deltaga i sektionens allmänna aktiviteter, men inte
i sektionens beslut.

§ 2.4

Stödmedlem

§ 2.4.1

Definition
Med stödmedlem avses en person som erlagt av reglementet fastställd
stödmedlemsavgit.

§ 2.4.2

Beviljande
Stödmedlemskap beviljas av vid ansökans tidpunkt sittande sektionsstyrelse.
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§ 2.4.3

Skyldigheter
Stödmedlem är skyldig att iaktta ING-sektionens stadgar.

§ 2.4.4

Rättigheter
Stödmedlem som uppfyllt sina skyldigheter enligt § 2:4:3 äger rätt:
att

kandidera till ING-sektionens funkionärsposter,

att

deltaga vid ING-sektionens möte med yrkanderätt och yttranderätt,

att

få en viss fråga behandlad av ING-sektionens styrelse,

att

taga del av ING-sektionens protokoll och handlingar samt

att

delta i ING-sektionens allmänna övriga aktiviteter, men inte i beslut.
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Kapitel 3 - Organisation
§ 3.1

Organisationsplan
Sektionen är organiserad enligt § 3:2

§ 3.2

Organisationsschema

Terminsmöte
Inspektor

Styrelsen

Presidiet

Revisorer

Utskott
Ordförande

Förvaltningschef

Gamla och DrygaTM

Näringslivsutskottet

Vice Ordförande
Sekreterare

Projektledare i MässING
Informationsutskottet

Kassör

Märkes‐gruppen
Arkivarie
Studierådet
Sexmästeriet
FÖSMÖ
FlyINGgruppen
Aktivitetsgruppen
Phøset
FlyINGgruppen
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Kapitel 4 - Sektionsmöte
§ 4.1

Befogenhet
Sektionsmötet är ING-sektionens högsta beslutande organ.

§ 4.2

Rösträtt
Rösträtt tillkommer ING-sektionens ordinarie medlemmar enligt § 2.1. Rätt att har dock
endast de som vid mötestillfället uppvisar bevis på erlagd terminsavgift giltigt
medlemskap i TLTH.

§ 4.3

Beslutsförhet
Sektionsmötet äger rätt att fatta beslut om och endast om antalet närvarande
röstberättigade medlemmar enligt § 4.2 är minst sexton (16).

§ 4.4

Fullmakt
Röstning genom fullmakt är inte tillåten.

§ 4.5

Jävighet
Vid beslut om ansvarsfrihet får de ansvariga inte delta i beslutet. Inte heller får någon
som äger ett personligt ekonomiskt intresse i en fråga delta i beslutet.

§ 4.6

Adjungering
Sektionsmötet äger rätt att adjungera personer till mötet. Adjungerad person har endast
yttrande och förslagsrätt.

§ 4.7

Ständigt adjungerande
Ständigt adjungerande, med yttrande och yrkanderätt, men utan beslutsrätt är:
revisorerna
inspektor
representanter ur TLTH:s styrelse

§ 4.8

Ordinarie sektionsmöte
Under året ska två ordinarie sektionsmöte hållas. Dessa är:
Höstterminsmöte
Vårterminsmöte
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§ 4.9

Extra Sektionsmöte
Extra sektionsmöte ska hållas då:
sektionsstyrelsen så kräver
inspektor så kräver
revisorerna så kräver
minst 25 ordinarie medlemmar skriftligen därom anhåller och med uppgivande
av vilka ärenden som man vill ha behandlade.
Extra sektionsmöte ska hållas 10 läsdagar efter det att anhållan inkommit till styrelsen.
Härvid får inte § 4.13 överträdas.

§ 4.10

Tidpunkt
Sektionsmötena får ej hållas i ferietid.
Sektionsmöten skall hållas i terminernas andra läsperiod.
Tentamenstillfällen och praktik skall beaktas.

§ 4.11

Höstterminsmötet
Vid höstterminsmötet skall följande ärenden tas upp:
budget rambudget inför kommande verksamhetsår
resultatrapport från verksamhetsårets första halva
fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
val av sektionsstyrelse och funktionärer
val av revisorer
motioner inlämnade i rätt tid enligt § 4.14
ansvarsfrihet för valberedningen
verksamhetsberättelse för verksamhetsårets första halva
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§ 4.12

Vårterminsmötet
Vid vårterminsmötet skall följande ärenden tas upp:
verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
bokslut för föregående verksamhetsår
revisorernas berättelse
frågan om ansvarsfrihet för
funktionärer
utskotten
styrelsen
revisorerna
motion inlämnad i rätt tid enligt § 4.14
val av valbredning
val av inspektor
val av projektledare MässING
resultatdisposition

§ 4.13

Utlysande
Kallelse till ordinarie sektionsmöte skall av ING-sektionens styrelse uppsättas på INGsektionens anslagstavlor, anslås på sektionens hemsida, samt skickas ut på, av skolan
erhållen, sändlista för e-post senast elva (11) läsdagar före sektionsmötet.
Kallelse till extra sektionsmöte skall på samma sätt offentliggöras senast fem (5)
läsdagar före mötet.
Kallelse till sektionsmöte får inte ske under ferietid.
Kallelse till sektionsmöten får inte föreligga samtidigt.
Kallelse till föredragningslista, med tillhörande handlingar, till sektionsmötet skall på
samma sätt som kallelse utkomma senast fem (5) läsdagar före mötet.

§ 4.14

Upptagande av motion
Varje medlem äger rätt att taga upp fråga på sektionsmötet. Sådan ska skriftligen ha
inkommit till sektionens styrelse senast åtta (8) läsdagar innan mötet.
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Kapitel 5 - Inspektor
§ 5.1

Inspektorns uppgift
Inspektorn ska ägna uppmärksamhet åt och stödja sektionens verksamhet.

§ 5.2

Valbarhet
Inspektor ska vara lärare med fast tjänst vid LTH.

§ 5.3

Val
Inspektor väljs på vårterminsmötet.

§ 5.4

Mandatperiod
Inspektorns mandatperiod är två år med början vid halvårsskiftet.
Efter två mandatperioder bör endast av synnerliga skäl omval av inspektor ske.

§ 5.5

Skyldigheter
Inspektorn är skyldig:

§ 5.6

att

hålla sig informerad om sektionens verksamhet.

att

verka för ett gott förhållande mellan sektionen och högskolan i övrigt.

Rättigheter
Inspektorn:
ska

erhålla kallelse till, samt handlingar och protokoll från samtliga
sektionsmöte.

ska

erhålla kallelse till, samt protokoll från samtliga styrelsemöte.

Inspektorn äger rätt:
att

närvara med yttrande- och yrkanderätt vid sektionens sammanträden
utom vid valberedningens möte.

att

kalla till extra sektionsmöte och extra styrelsemöte.

att

erhålla av sektionen utgivna publikationer

att

tills sektionsmötet beslutat rätt att avgöra tolkningstvister i stadgar.
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STADGAR
Kapitel 6 - Revision
§ 6.1

Uppgift
Revisorerna ska i den omfattning som följer av god revision granska föreningens
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.

§ 6.2

Sammansättning
Revisorerna ska vara minst en, men gärna två till antalet. Minst en av revisorerna ska
äga god insikt i ING-sektionens verksamhet.

§ 6.3

Krav
Revisorerna ska vara myndiga, samt ha den insikt i ekonomiska förhållanden som
uppdraget kräver. Revisorerna får inte ha andra förtroendeuppdrag med ekonomiskt
ansvar inom ING-sektionen.

§ 6.4

Mandattid
Revisorernas mandattid är kalenderår. Därefter övergår revisorn som revisorsuppleant i
ett halvår, för att finnas tillgänglig för sin efterträdare.

§ 6.5

Rättigheter
Revisorerna äger rätt:
att

närhelst de önskar taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra
handlingar, samt äga tillträde till ING-sektionens lokaler, dock utan krav
på egen nyckel till dessa lokaler.

att

begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning.

att

erhålla kallelse, handlingar och protokoll från sektionsmöte.

att

erhålla kallelse och protokoll från styrelsemöte.

att

närvara med yttrande- och yrkanderätt vid ING-sektionens myndigheters
sammanträden utom vid valberedningens möte.

att

kalla till extra sektionsmöte och extra styrelsemöte.

att

erhålla av ING-sektionen utgivna publikationer.
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STADGAR
§ 6.6

Skyldigheter
Revisorerna äger rätt:

§ 6.7

att

hålla sig informerade om sektionens verksamhet.

att

senast 4 läsveckor efter mottagandet av årsbokslut och därjämte
handlingar, inlämna en revisionsberättelse samt på balansräkningen ha
tecknat påskrift med yttrande huruvida dessa handlingar överensstämmer
med ING-sektionen böcker.

att

skriftligen meddela sektionsstyrelsen då någon av dem ej längre kan
fullgöra sitt uppdrag som revision.

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen ska innehålla särskilda yttrande angående:
fastställande av balansräkning.
ansvarsfrihet för styrelsen.
styrelsens förslag till resultatdisposition.
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STADGAR
Kapitel 7 - Valberedning
§ 7.1

Uppgift
Valberedningen har till uppgift att förbereda val som förrättas av sektionsmöte.

§ 7.2

Sammansättning
Valberedningen består av två till fyra personer, varav en väljs såsom ordförande för
valberedningen. Person som sitter i valberedning får inte samtidigt sitta med i
sektionsstyrelsen eller bli nominerad till någon post i denna.

§ 7.3

Val
Val av valberedning ske på vårterminsmötet.

§ 7.4

Mandattid
Valberedningens mandattid är 1/7 - 30/6.

§ 7.5

Skyldigheter
Det åligger ING-sektionens valbredning att senast 8 läsdagar före ING-sektionens
ordinarie sektionsmöte för styrelsen framlägga förslag till val i enlighet med § 11.2. I
och med att styrelsen tagit del av valberedningens förslag är det offentligt, och ska
sättas upp på ING-sektionens anslagstavla.
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STADGAR
Kapitel 8 - Styrelsen
§ 8.1

Befogenhet
ING-sektionens styrelsen är sektionens högsta verkställande organ

§ 8.2

Sammansättning
Styrelsen består av:
ordförande med yttrande-,yrkande- och beslutsrätt
vice ordförande med yttrande-,yrkande- och beslutsrätt
kassör med yttrande-,yrkande- och beslutsrätt
sekreterare med yttrande-,yrkande- och beslutsrätt
ordförande från varje utskott med yttrande-,yrkande- och beslutsrätt
infoutskottet
näringslivsutskottet
phøset
sexmästeriet
studierådet
förvaltningschef med yttrande-,yrkande- och beslutsrätt

§ 8.3

Krav
Styrelsemedlem ska vara ordinarie medlem av ING-sektionen samt ha den insikt i
styrelseposten som uppdraget kräver.
Det åligger i styrelsens uppdrag att följa verksamhetsplanen.

§ 8.4

Mandatperiod
För sektionsstyrelsen är mandatperioden kalenderår

§ 8.5

Sammanträde
Styrelsen sammanträder på kallelse av sektionens ordförande, dock minst 4 gånger per
termin, samt i övrigt då ING-sektionens revisorer, inspektorn eller någon annan i
styrelsen så kräver.
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STADGAR
§ 8.6

Beslut
ING-sektionens styrelse är beslutsmässig om sex (6) beslutsrättstagare finns
närvarande vid styrelsemötena. Vid lika röstetal ska ordförande röst vara utslagsröst.
Presidiet (ordförande, vice ordförande, sekreterare samt kassör) äger rätt att ta beslut i
övriga styrelsen frånvaro, således att detta skall förankras i övriga styrelsen vid
nästkommande möte.

§ 8.7

Adjungering
Styrelsen äger rätt att adjungera personer till styrelsens sammanträden.
Ständigt adjungerade med yttrande och yrkanderätt vid styrelsemöten är:
revisorerna
inspektorn
representant ur TLTH:s styrelse
valbredningens ordförande

§ 8.8

Lyckta dörrar
Styrelsen äger rätt att i känsliga ärenden påkalla lyckta dörrar för enskild punkt eller för
ett styrelsemöte. Vid lyckta dörrar äga endast styrelsen samt speciellt kallad rätt till
närvaro.

§ 8.9

Kallelse
Kallelse till styrelsemöte ska utgå fyra (4) dagar innan styrelsemöte. Förslag till
föredragningslista skall senast två (2) dagar före styrelsemötet delges följande:
styrelsens ledamöter
de ständigt adjungerade enligt § 8.7
ordförande för tillfälliga utskott
sekreteraren skriver ut, anslår och distribuerar kallelsen.

§ 8.10

Särskild kallelse
Under sommaruppehållet skall kallelse till styrelsemöte, samt föredragningslista utgå via
e-post eller post senast elva (11) vardagar före sammanträdet.
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§ 8.11

Skyldigheter
Det åligger styrelse:

§ 8.12

att

inför sektionsmötet ansvara för ING-sektionens hela verksamhet.

att

förbereda och genomföra sektionsmöten.

att

verkställa och övervaka genomförandet av sektionens beslut.

att

tillse att gällande stadgar för ING-sektionen efterlevs

att

ansvara för ING-sektionens medel.

att

till höstterminsmötet framlägga förslag till budget.

att

verkställa fortlöpande inventering av ING-sektionens kassa och övriga
tillgångar.

att

bereda inkomna förslag

att

handha ING-sektionens korrespondens samt i övrigt sköta löpande
ärenden.

att

senast fyra sex läsveckor efter verksamhetsårets slut till revisorerna
överlämna styrelses och sektionsutskottens verksamhetsberättelser,
protokoll, bokslut och övriga handlingar.

att

handlägga fyllnadsval i enlighet med § 11.3.

att

även i övrigt på alla sätt verka för ING-sektionen och dess medlemmars
bästa.

Solidaritet
Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut som fattats i sektionsstyrelsen är
solidariskt ansvarig, om denne inte reserverat sig i protokollet senast vis nästa
sammanträde.
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STADGAR
Kapitel 9 - Utskott
§ 9.1

Ordinarie utskott
ING-sektionens utskott är:
Infoutskottet
Näringslivsutskottet
Phøset
Sexmästeriet
Studierådet
Förvaltningschef

§ 9.2

Skyldigheter
Det åligger ING-sektionens utskott:
att

följa gällande stadgar

att

verkställa av styrelse och sektionsmöte fattat beslut

Det åligger utskottsordförande:

§ 9.3

att

leda och fördela arbetet inom utskottet

att

budgetera, redovisa och följa upp utskottets verksamhet samt löpande
redovisa till styrelsen

Tillfälliga utskott
Styrelsen eller årsmötet äger rätt att tillsätta utskott för speciella ändamål. Tillfälliga
utskott bör ha en tidsram samt en för utskottets ändamål anpassad budget.
Utskottet skall ha en kallande utförande ordförande som kallar till möten och ansvarar
för verksamheten gentemot styrelsen.
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STADGAR
Kapitel 10 - Funktionärer
§ 10.1

Definition
Med funktionär menas person som har uppdrag inom ING-sektionen.

§ 10.2

Skyldigheter
Det åligger sektionens funktionärer:
att

följa gällande stadgar

att

i största möjliga mån närvara vid sektionsmöte

att

även i övrigt på alla sätt verka för ING-sektionen och dess medlemmars
bästa
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STADGAR
Kapitel 11 - Val
§ 11.1

Valbarhet
Valbar till sektionsstyrelsen, valberedningen är envar som är ordinarie medlem
av ING-sektionen.
Valbar som inspektor är endast lärare med fast tjänst vid LTH.
Valbar som revisor är de som uppfyller kraven i § 6.3.
Valbar som funktionär är ordinarie och förutvarande medlem av ING-sektionen.
I de fall då uppdragets art så kräver skall samhällets åldergräns beaktas.

§ 11.2

Val
Sektionsmötets val av sektionsstyrelse, revisorer, inspektor, valberedning förbereds av
valberedningen.
Utöver valberedningens förslag får fri kandidatnominering ske intill tiden för förfrågans
avgörande.

§ 11.3

Fyllnadsvak
Styrelsemedlemmar, inspektor samt revisor skall väljas av sektionsmöten.
Sektionsmötet äger dock rätt att ge styrelsen i uppdrag att fylla de poster som icke
tillsatts vid sektionsmötet.
Om styrelsemedlem (dock inte ordförande) eller revisor avsäger sig uppdraget under
mandattid, äger resterande styrelse rätt att tillsätta en ny vid denna post.

§ 11.4

Avsättandet
Förtroendevald person kan endast avsättas av sektionsmötet. Fram till tiden för frågans
avgörande kan styrelsen om den anser det nödvändigt utse en tillförordnad funktionär.
Denne tar över funktionärssysslan fram till avgörandet. Sektionsmöte ska hållas inom
tio läsdagar från förordnandet.

§ 11.5

Votering
Votering är öppen när sluten votering ej begärts. Där ej annat stadgats föreskrivs enkel
majoritet. Om rösterna är lika fördelade vinner styrelsens förslag. I de fall styrelsen ej
har förslag avgör lotten. Votering i personval med mer än en kandidat är alltid sluten
och vid lika röster avgör lotten.
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STADGAR
Kapitel 12 - Protokoll
§ 12.1

Sektionsmöte
Vid sektionsmöte förs beslutsprotokoll. Protokollet ska även ange antalet närvarnade
vid mötets början och slut. Protokollet justeras senast 10 läsdagar efter mötet av
ordförande, sekreteraren samt två på mötet valda justeringspersoner.

§ 12.2

Styrelsemöte
Vid styrelsemöte förs beslutsprotokoll. Protokollet ska även ange antalet närvarande vid
mötets början. Protokollet justeras senast 10 läsdagar efter mötet av ordförande,
sekreterare samt en (1) på mötet vald justeringsperson.

§ 12.3

Offentliggörande
I § 12.1 och § 12.2 nämnda protokoll ska sedan de justerats finnas tillgängliga på
sektionens anslagstavla hemsida.
Protokoll nämnda i § 12.1 och § 12.2 skall offentliggöras på anslagstavlan utanför
sektionsrummet, dock enbart de aktuella senaste mötesprotokollen.
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STADGAR
Kapitel 13 - Ekonomi
§ 13.1

Ekonomi
ING sektionens ekonomi handhas av sektionsstyrelsen.

§ 13.2

Verksamhetsår
ING-sektionens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§ 13.3

ING-sektionens firma
Det åligger i styrelsen att under sitt första styrelsemöte utse två firmatecknare som var
för sig tecknar firma i post och bank.

§ 13.4

ING-sektionens kapital
En av styrelsen ansedd lämplig mängd av ING-sektionens kapital skall investeras i
fonder. Dock måste beslut fattas vid sektionsmöte vid försäljning av dessa medel.
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STADGAR
Kapitel 14 - Styrdokument
§ 14.1

Stadgar

§ 14.1.1

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

§ 14.1.2

Ändring
Förslag till stadgeändringar inlämnas till sektionsstyrelsen senast åtta läsdagar före
terminsmöte. Förslaget offentliggörs senast fem läsdagar innan terminsmötet. För
slutgiltigt bifall fordras likalydande beslut med minst 2/3 majoritet på minst två på
varandra följande terminsmöten.

§ 14.1.3

Giltighet
Dessa stadgar är inte giltiga förrän de fastställts av Tekonlogkårens fullmäktige.

§ 14.2

Reglemente

§ 14.2.1

Syfte
I reglementet skall upptas sådant som är av dynamisk natur och är styrande men inte
lämpligt att ha i stadgarna.
Tillägg och ändringar i styrdokumentet tas av sektionsmötet vid en (1) läsning.

§ 14.2.2

Tolkning
Vid tolkning av reglementet gäller inspektors åsikt intill dess sektionsmötet beslutat i
saken.

§ 14.2.3

Ändring
Tillägg och ändringar i reglementet tas av sektionsmötet med minst 2/3 majoritet vid en
(1) läsning.

§ 14.3

Verksamhetsplan

§ 14.3.1

Framtagande
Det åligger i styrelsens uppdrag att till höstmötet ta fram en verksamhetsplan för
kommande verksamhetsår.
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§ 14.4

Rambudget

§ 14.4.1

Framtagande
Det åligger i styrelsens uppdrag att till höstterminsmötet ta fram en rambudget för
kommande verksamhetsår.
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STADGAR
Kapitel 15 - Upplösning
§ 15.1

Upplösning
ING-sektionen kan inte upplösas.
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E-sektionen inom TLTH
Stadga

Kapitel 1 – Sektionen
§1:1

Namn

E-sektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, i dessa Stadgar kallad sektionen.
En kortare benämning är E-sektionen inom TLTH eller bara E-sektionen.

§1:2

Ändamål

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas studier och utbildning samt vad därmed äger
sammanhang.
Sektionen drivs utan vinstintresse.

§1:3

Emblem

Sektionens officiella emblem är “krusidull-E’t” samt “run-E’t” med utseende enligt figur 1 och 2,

Figur 1: “krusidull-E’t”

§1:4

Figur 2: “run-E’t”

Färg

Sektionens officiella färg är vit.

§1:5

Maskot

Sektionens officiella maskot är Hacke Hackspett.

§1:6

Djur

Sektionens officiella djur är hackspett.

§1:7

Rätt

Sektionens officiella rätt är klägg eller vegetarisk dito.

§1:8

Träd

Sektionens officiella träd är trädet på ön Ön.
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§1:9

Blomma

Sektionens officiella blomma är Eldeweiß.

§1:10

Hedersstuderande

Sektionens ende hedersstuderande är Oddput Clementin E-62

Sida 4 (29)

Tagen 1997-11-10
V2.1 (2014-04-18)

E-sektionen inom TLTH

Tagen 1997-11-10
V2.1 (2014-04-18)

Stadga

Kapitel 2 – Medlemmarna
§2:1
§2:1:1

Ordinarie medlem
Definition

Ordinarie medlem är varje studerande vid
– Civilingenjörsutbildningen i Elektroteknik, LTH,
– Civilingenjörsutbildningen i Medicin och teknik, LTH,
– Mastersprogrammet System på chips, LTH, samt
– Mastersprogrammet Trådlös kommunikation, LTH,
som fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar §2:1 och §2:2.
§2:1:2

Skyldigheter

Ordinarie medlem är skyldig att iaktta sektionens Stadgar och Reglemente.
§2:1:3

Rättigheter

Medlem som har fullgjort sina skyldigheter enligt §2:1:1 äger rätt
att med en röst deltaga i sektionens allmänna val och omröstningar,
att kandidera till sektionens funktionärsposter,
att deltaga vid Sektionsmöte och stormöten-SRE, med rösträtt, yrkanderätt och yttranderätt,
att få en viss fråga behandlad av Styrelsen,
att taga del av sektionens protokoll och handlingar,
att erhålla av sektionen utgivna publikationer, samt
att delta i sektionens övriga allmänna aktiviteter.

§2:2
§2:2:1

Förutvarande medlem
Definition

Med förutvarande medlem avses en person som tidigare varit ordinarie medlem.
§2:2:2

Skyldigheter

Förutvarande medlem är skyldig att iaktta sektionens Stadgar och Reglemente då personen önskar
delta i sektionens aktiviteter.
§2:2:3

Rättigheter

Förutvarande medlem som uppfyllt sina skyldigheter enligt §2:2:2 äger rätt
att kandidera till sektionens alla funktionärsposter, undantaget ledamot av Styrelsen och valberedningens ordförande, samt de i Reglementet undantagna funktionärsposterna.
att deltaga vid Sektionsmöte, med yrkanderätt och yttranderätt,
att få en viss fråga behandlad av Styrelsen,
att taga del av sektionens protokoll och handlingar, samt
att delta i sektions allmänna övriga aktiviteter, men ej i beslut.
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§2:3
§2:3:1

Hedersmedlem
Definition

Med hedersmedlem avses en person som blivit utnämnd enl. §2:3:2.
§2:3:2

Utnämnande

Hedersmedlem utses av Sektionsmötet med 9/10 majoritet av samtliga avgivna röster vid sluten
omröstning.
Om förslaget faller införes varken förslag eller beslut i protokoll.
§2:3:3

Skyldigheter

Hedersmedlem är skyldig att iaktta sektionens Stadgar och Reglemente då personen önskar delta
i sektionens aktiviteter.
§2:3:4

Rättigheter

Som sådan äger man rätt att deltaga i sektionens allmänna aktiviteter men ej i sektionens beslut.
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Kapitel 3 – Organisation
§3:1

Organisationsplan

Sektionen är organiserad i enlighet med organisationsplanen i figur 3.

NÄRINGSLIVS

Figur 3: “Organisationsplan”
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Kapitel 4 – Sektionsmöte
§4:1

Befogenhet

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ.

§4:2

Rösträtt

Rösträtt tillkommer sektionens ordinarie medlemmar.

§4:3

Beslutsförhet

Sektionsmötet äger rätt att fatta beslut om, och endast om, antalet närvarande röstberättigade
är tjugoen (21) eller fler, dock skall ej Styrelsen vara i majoritet.

§4:4

Solidaritet

Närvarande röstberättigad medlem som utan reservation deltagit i beslut som fattats av Sektionsmötet är solidariskt ansvarig för detta.

§4:5

Reservation

Reservation mot beslut, skriftlig eller blank, skall anmälas till mötesordföranden innan mötespunkten avslutas.
I de fall då reservationen är skriftlig skall den lämnas in till mötessekreteraren senast 24 timmer
efter det att mötet avslutats.

§4:6

Röstning

Vid röstning på Sektionsmöte får ej fullmakt avgivas.

§4:7

Adjungering

Sektionsmötet äger rätt att adjungera personer till mötet.
Adjungerad person har yttrande- och yrkanderätt.

§4:8

Ständigt adjungerade

Ständigt adjungerade med yttrande och yrkanderätt på Sektionsmöte är
a ) revisorerna,
b ) inspektorn,
c ) representant ifrån TLTH:s styrelse, samt
d ) övriga enligt Reglemente.

§4:9

Ordinarie Sektionsmöte

Under året skall tre (3) ordinarie Sektionsmöten hållas,
a ) Vårterminsmöte,
b ) Höstterminsmöte, som gemensamt benämns Terminsmöte, samt
c ) Valmöte, som hålls på hösten.
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§4:10

Vårterminsmötet

Vid Vårterminsmötet skall följande ärenden tas upp:
a ) val av studieråds-ordförande,
b ) val av funktionärer enligt Reglemente,
c ) verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår,
d ) bokslut för föregående verksamhetsår,
e ) revisorernas berättelse för samma tid,
f ) resultatdisposition,
g ) frågan om ansvarsfrihet för:
1 ) funktionärer,
2 ) Utskotten,
3 ) Styrelsen,
4 ) Revisorerna, samt
5 ) Valberedningen.
h ) motioner inlämnade i rätt tid enl. §4:14, samt
i ) de punkter som föreskrivs i Reglementet.

§4:11

Höstterminsmötet

Vid Höstterminsmötet skall följande ärenden tas upp:
a ) budget inför kommande verksamhetsår,
b ) resultatrapport från första halvan av verksamhetsåret,
c ) revision av utskottsbeskrivningar,
d ) motioner inlämnade i rätt tid enl. §4:14, samt
e ) de punkter som föreskrivs i Reglementet.

§4:12

Valmötet

Vid Valmötet skall endast följande ärenden tas upp:
a ) val av Styrelse och funktionärer enligt Reglemente,
b ) val av Valberedning,
c ) val av Revisorer,
d ) val av representanter till TLTH:s utskott enligt gällande Stadgar och Reglemente för TLTH,
samt
e ) övriga valärenden enligt Reglementet.
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§4:13

Utlysande

Kallelse till ordinarie Sektionsmöte skall av Styrelsen uppsättas på sektionens anslagstavla senast
elva (11) läsdagar före Sektionsmötet, samt delges Inspektorn och Revisorerna.
Kallelse till extra Sektionsmöte skall på samma sätt offentliggöras senast sju (7) läsdagar före
mötet.
Sektionsmöte måste hållas på läsdag.
Kallelse till två (2) Sektionsmöten, undantaget Sektionsmötet i kombination med Valmötet,
får ej föreligga samtidigt.
Valmötet får ej hållas före Höstterminsmötet, ej heller samma dag.
Föredragningslista, med tillhörande handlingar, till Sektionsmöte skall uppsättas på sektionens
anslagstavla senast fem (5) läsdagar före mötet.

§4:14

Upptagande av motion

Varje medlem äger rätt att taga upp fråga på Terminsmöte. Sådan motion skall skriftligen ha
inkommit till Styrelsen senast åtta (8) läsdagar innan Terminsmötet.

§4:15

Extra Sektionsmöte

Extra Sektionsmöte skall hållas då
a ) Styrelsen så kräver,
b ) Inspektorn så kräver,
c ) Revisorerna så kräver, eller
d ) minst tjugofem (25) ordinarie medlemmar skriftligen därom anhåller och med uppgivande
av vilket eller vilka ärenden som önskas behandlas.
Extra Sektionsmöte skall hållas tio (10) läsdagar efter det att anhållan inkommit till Styrelsen.
Härvid får inte §4:13 överträdas.

§4:16

Ajournering

Sektionsmöte må med enkel majoritet besluta att ajournera mötet och där vid fastställa tidpunkten
för mötets återupptagande.
Om Sektionsmötet återupptas först kommande läsdag eller senare skall meddelande därom
snarast anslås på sektionens anslagstavla.
Sektionsmötet får ej ajourneras i mer än sju (7) läsdagar eller över terminsskifte.
Om Sektionsmötet av någon anledning ej kan återupptas vid utsatt tidpunkt, gäller det som
vid tidpunkten för ajourneringen beslutats och mötet är avslutat.
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Kapitel 5 – Inspektor
§5:1

Inspektor

Inspektorn skall ägna uppmärksamhet åt och stödja sektionens verksamhet.

§5:2

Valbarhet

Inspektorn skall vara lärare verkande vid LTH.
Inspektorn väljs på ett Sektionsmöte.

§5:3

Mandattid

Inspektorns mandattid är två (2) år med börja vid halvårsskiftet.

§5:4

Skyldigheter

Inspektorn är skyldig:
att hålla sig informerad om sektionens verksamhet, samt
att verka för ett gott förhållande mellan sektionen och högskolan i övrigt.

§5:5

Rättigheter

Inspektorn äger rätt:
att erhålla kallelse, handlingar och protokoll från Sektionsmöte,
att erhålla kallelse och protokoll från Styrelsens sammanträde,
att närvara med yttrande och yrkanderätt vid sektionens myndigheters sammanträden utom vid
Valberedningens sammanträde,
att kalla till extra Sektionsmöte och extra sammanträde för Styrelsen, samt
att erhålla av sektionen utgivna publikationer.
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Kapitel 6 – Revision
§6:1

Uppgift

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

§6:2

Sammansättning

Revisorerna skall vara två (2) till antalet.
Minst en skall dessutom äga god insikt i sektionens verksamhet.
Revisorsuppleanterna skall vara två (2) till antalet.

§6:3

Krav

Revisorerna och Revisorsuppleanterna skall vara myndiga, samt ha den insikt i ekonomiska förhållanden som uppdraget kräver.
Revisorerna och Revisorsuppleanterna får ej ha andra förtroendeuppdrag inom sektionen.

§6:4

Mandattid

Revisorernas och Revisorsuppleanternas mandattid är kalenderår.

§6:5

Rättigheter

Revisorerna äger rätt
att närhelst de önskar taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra handlingar, samt
äga tillträde till sektionens lokaler,
att begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning,
att erhålla kallelse, handlingar och protokoll från Sektionsmöte,
att erhålla kallelse och protokoll från Styrelsens sammanträde,
att närvara med yttrande och yrkanderätt vid sektionens myndigheters sammanträden utom vid
Valberedningens sammanträde,
att kalla till extra Sektionsmöte och extra sammanträde för Styrelsen, samt
att erhålla av Sektionen utgivna publikationer.

§6:6

Skyldigheter

Revisorerna är skyldiga
att hålla sig informerad om Sektionens verksamhet,
att senast sju (7) läsveckor efter verksamhetsårets slut inlämna revisionsberättelse, samt på balansräkningen ha tecknat påskrift med yttrande huruvida dessa handlingar överensstämmer
med Sektionens böcker, samt
att skriftligen meddela Styrelsen då någon av dem ej längre kan fullgöra sitt uppdrag som
Revisor.
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§6:7

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse skall innehålla särskilt yttrande angående
a ) fastställande av balansräkningen,
b ) ansvarsfrihet för Styrelsen, samt
c ) Styrelsens förslag till resultatdisposition.
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Kapitel 7 – Valberedning
§7:1

Uppgift

Valberedningen har till uppgift att förbereda val som skall förrättas av Sektionsmöte.

§7:2

Sammansättning

Valberedningen består av:
a ) Ordförande,
b ) en sekreterare,
c ) två (2) ledamöter,
d ) en (1) representant ur Nolleutskottet, samt
e ) en (1) av Valberedningen utsedd representant bland de nyinskrivna.
Valberedningens Ordförande får inte sitta med i Styrelsen eller bli nominerad till någon av
dessa poster.
Ledamot av Valberedningen får ej nomineras till poster i Styrelsen.

§7:3

Mandattid

För valberedningen är mandattiden kalenderår.

§7:4

Skyldigheter

Det åligger sektionens Valberedning att senast åtta (8) läsdagar före sektionens Valmöte och Vårterminsmöte för Styrelsen framlägga förslag till val i enlighet med §12:2, samt vad som föreskrivs
i Reglementet.
I och med att Styrelsen tagit del av Valberedningens förslag är detta offentligt, och skall
uppsättas på sektionens anslagstavla.
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Kapitel 8 – Styrelsen
§8:1

Befogenhet

Styrelsen är sektionens högsta verkställande organ.

§8:2

Sammansättning

Styrelsen består av
a ) Ordförande,
b ) studierådsordförande, tillika utskottsordförande för Studierådet,
c ) sekreterare, tillika utskottsordförande för Informationsutskottet,
d ) kassör, tillika utskottsordförande för Förvaltningsutskottet, samt
e ) sex ledamöter, tillika utskottsordföranden för Nolleutskottet, Nöjesutskottet, Cafémästeriet,
Källarmästeriet, Sexmästeriet och Näringslivsutskottet.
Benämning på ledamöterna i Styrelsen enligt c-e fastställs av Reglementet.
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

§8:3

Krav

Ledamot av Styrelsen skall vara myndig och ordinarie medlem av Sektionen, samt ha den insikt i
styrelseposten som uppdraget kräver.

§8:4

Mandattid

För Styrelsen är mandattiden kalenderår.

§8:5

Sammanträde

Styrelsen sammanträder på kallelse av Ordföranden, dock minst tre (3) gånger per termin, samt i
övrigt då Revisorer, Inspektorn eller någon annan i Styrelsen så kräver.

§8:6

Beslut

Styrelsen är beslutsmässig om minst sex (6) ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal äger Ordföranden utslagsröst.

§8:7

Adjungering

Styrelsen äger rätt att adjungera personer till Styrelsens sammanträden.

§8:8

Ständigt adjungerade

Ständigt adjungerade med yttrande och yrkanderätt vid Styrelsens sammanträden är
a ) Revisorerna,
b ) Inspektorn,
c ) representant ur TLTH:s styrelse, samt
d ) övriga enligt Reglemente.
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§8:9

Kallelse

Kallelse till Styrelsens sammanträde, samt föredragningslista skall senast tre (3) läsdagar före
sammanträdet tillställas
a ) Styrelsens ledamöter,
b ) Revisorerna,
c ) Inspektorn,
d ) TLTH:s styrelse, samt
e ) övriga enligt Reglemente.
samt dessutom anslås på sektionens anslagstavla.

§8:10

Särskild kallelse

Under sommaruppehållet skall kallelse till Styrelsens sammanträde, samt föredragningslista utgå
via e-post senast elva (11) vardagar före sammanträdet.

§8:11

Skyldigheter

Det åligger Styrelsen
att inför sektionsmötet ansvara för sektionens hela verksamhet,
att förbereda och genomföra Sektionsmöten,
att verkställa och övervaka genomförandet av Sektionsmötets beslut,
att tillse att gällande Stadgar, Reglemente och föreskrifter för Sektionen efterlevs,
att ansvara för sektionens medel,
att till Höstterminsmötet framlägga förslag till budget,
att verkställa fortlöpande inventering av sektionens kassa och övriga tillgångar,
att bereda inkomna förslag, handha sektionens korrespondens samt i övrigt sköta löpande ärenden,
att senast tre (3) läsveckor efter verksamhetsårets slut till Revisorerna överlämna Styrelsens och
Utskottens verksamhetsberättelser, protokoll, bokslut och övriga handlingar,
att handlägga fyllnadsval i enlighet med §12:3, samt
att även i övrigt på alla sätt verka för sektionens bästa.

§8:12

Solidaritet

Ledamot av Styrelsen som utan reservation deltagit i beslut som fattats i Styrelsen är solidariskt
ansvarig för detta.
Ledamot av Styrelsen som ej varit närvarande vid beslut, är solidariskt ansvarig, om ledamoten
inte reserverat sig i protokollet senast vid nästa sammanträde för Styrelsen.
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Kapitel 9 – Utskott
§9:1

Definition

Sektionens Utskott är:
a ) Förvaltningsutskottet, FVU,
b ) Informationsutskottet, InfU,
c ) Näringslivsutskottet, ENU,
d ) Nöjesutskottet, NöjU,
e ) Källarmästeriet, KM,
f ) Cafémästeriet, CM,
g ) Sexmästeriet, E6,
h ) Nolleutskottet, NollU, samt
i ) Studierådet, SRE.

§9:2

Skyldigheter

Det åligger sektionens Utskott
att följa gällande Stadgar och Reglemente, samt
att verkställa av Styrelsen eller Sektionsmöte fattade beslut.
Det åligger utskottsordförande
att leda och fördela arbetet inom Utskottet,
att budgetera, redovisa och följa upp Utskottets verksamhet, samt
att senast två (2) läsveckor efter verksamhetsårets slut till Styrelsen inlämna verksamhetsberättelse.

§9:3

Sammansättning

Varje Utskott består av
a ) utskottsordförande, tillika ledamot av Styrelsen, samt
b ) funktionärer enligt Reglementet.

§9:4

Förvaltningsutskottet, FVU

Det åligger Förvaltningsutskottet att förvalta sektionens ekonomi, lokaler och inventarier.

§9:5

Informationsutskottet, InfU

Det åligger Informationsutskottet att tillgodose medlemmarnas intressen frågor som berör information och marknadsföring.
Informationsutskottet ansvarar även för verksamheten i de redaktionella organen.

§9:6

Näringslivsutskottet, ENU

Det åligger Näringslivsutskottet att skapa och sköta kontakter mot industri och företag för medlemmarnas räkning.
Det åligger Näringslivsutskottet att tillgodose sektionens behov av sponsring.
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§9:7

Nöjesutskottet, NöjU

Det åligger Nöjesutskottet att tillgodose sektionens medlemmar med nöjes- fritids- och idrottsarrangemang.

§9:8

Källarmästeriet, KM

Det åligger Källarmästeriet att anordna pubar och gillen med tillhörande mat och dryckförsäljning.

§9:9

Cafémästeriet, CM

Det åligger Cafémästeriet att i Edekvata tillhandahålla mojt och caféförsäljning.

§9:10

Sexmästeriet, E6

Det åligger Sexmästeriet att tillgodose sektionens medlemmar med festarrangemang.

§9:11

Nolleutskottet, NollU

Det åligger Nolleutskottet att planera och genomföra mottagandet av de nyinskrivna, både vad
gäller fadderverksamhet och nollning.

§9:12

Studierådet, SRE

§9:12:1

Sammansättning

Studierådet består av
a ) studierådsordförande,
b ) vice studierådsordförande,
c ) sekreterare, samt
d ) funktionärer enligt Reglementet.
§9:12:2

Mandattid

För studierådet är mandattiden 1/7-30/6.
Representanter i högskolans organ har den mandattid som respektive organ fastställt.
§9:12:3

Skyldigheter

Det åligger Studierådet att sköta utbildningbevakningen och representationen i högskolans upprättade organ, samt vad som där äga sammanhang.
§9:12:4

Stormöte-SRE

Minst en (1) gång per läsår skall Studierådet hålla ett Stormöte-SRE.
Till Stormötet-SRE har alla sektionens medlemmar rätt att närvara med yttrande och yrkanderätt.
Rösträtt tillkommer dem som uppfyller §2:1:1.
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§9:12:5

Utlysande

Kallelse och föredragningslista till Stormöte-SRE skall av Studierådet uppsättas på sektionens
anslagstavla senast elva (11) läsdagar före Stormötet-SRE.
Möteshandlingar skall finnas tillgängliga på sektionens anslagstavlor senast fem (5) läsdagar
innan mötet.
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Kapitel 10 – Funktionär
§10:1

Definition

Med funktionär avses person som har förtroendeuppdrag inom Sektionen.

§10:2

Mandattid

En funktionärs mandattid fastställs av Reglementet, om inte Stadgar säger annat.

§10:3

Skyldighet

Det åligger sektionens funktionärer
att följa gällande Stadgar och Reglemente,
att i största möjliga mån närvara vid Sektionsmöte, samt
att även i övrigt på alla sätt verka för sektionens bästa.

§10:4

Rättighet

En funktionär har rätt till de förmåner som föreskrivs i Reglementet.
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Kapitel 11 – Redaktionella organ
§11:1

Inrättande

Redaktionella organ må inrättas av Sektionsmötet.

§11:2

Ansvar

Ansvarig utgivare för de redaktionella organen är utskottsordföranden för Informationsutskottet.

§11:3

HeHE

Oavsett vad som eljest stadgats gäller för Hent i Hus E:
§11:3:1

Redaktion

HeHE-redaktionen består av
a ) Chefredaktören, samt
b ) ett antal redaktörer enligt Reglementet.
§11:3:2

Mandattid

För HeHE-redaktionen är mandattiden kalenderår.
§11:3:3

Uppgift

HeHE:s uppgift är
att följa gällande Stadgar och Reglemente,
att förmedla aktuell information om sektionens verksamhet, samt
att nå ut till alla sektionens ordinarie medlemmar och Inspektor samt Revisorer.

§11:4

Elskaren

Elskaren är sektionens tidning.
Elskaren skall utkomma i sådan omfattning som anges i Reglementet.

§11:5

WWW

WWW är sektionens sidor tillgängliga genom internet.
Dessa sidor jämställs med övriga redaktionella organ inom Sektionen.
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Kapitel 12 – Val
§12:1

Valbarhet

Valbar till ledamot av Styrelsen och till Ordförande av Valberedningen är envar myndig svensk
medborgare och ordinarie medlem av Sektionen.
Valbar som Inspektor är envar lärare verkande vid LTH.
Valbar som Revisor eller Revisorsuppleant är de som uppfyller kraven i §6:3.
Valbar som funktionär är ordinarie medlem och då Reglementet ej föreskriver annorlunda även
förutvarande medlemmar av Sektionen.
I de fall då uppdragets art så kräver skall samhällets åldersgränser beaktas.

§12:2

Val

Sektionsmötets val av Styrelse, Revisorer och Revisorsuppleanter, Inspektor, Valberedning och
funktionärer förbereds av Valberedningen.
Utöver Valberedningens förslag må fri kandidatnominering ske intill tiden för frågans avgörande.

§12:3

Fyllnadsval

Ledamot av Styrelsen, Inspektor, Revisorer och Revisorsuppleanter och Ordförande av Valberedningen kan endast väljas på Sektionsmöte.
Fyllnadsval av övriga funktionärer kan förrättas av Styrelsen, om Reglementet ej föreskriver
annorlunda.

§12:4

Avsättandet

Förtroendevald person kan endast avsättas av Sektionsmötet.
Fram till tiden för frågans avgörande kan Styrelsen, om de anser det nödvändigt, utse en
tillförordnad funktionär att ta över funktionärsysslan.
Sektionsmöte skall hållas inom tio (10) läsdagar från tillförordnandet.

§12:5

Högskoleorgan

Representanter i högskolans organ nomineras av Stormöte-SRE.
Nominering av representanter förbereds av Studierådet.
Fyllnadsnominering görs av Studierådet.

§12:6

Votering

Votering är öppen när sluten votering ej begärts.
Där ej annat stadgats eller Reglementet föreskriver annorlunda gäller enkel majoritet.
Om rösterna är lika fördelade vinner Styrelsens förslag.
I de fall Styrelsen ej har förslag har Ordföranden av Sektionen utslagsrösten.
Votering i personval är alltid sluten och vid lika antal röster avgör lotten.
Röstningsprocedurer enligt Reglementet.
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E-sektionen inom TLTH

Tagen 1997-11-10
V2.1 (2014-04-18)

Stadga

Kapitel 13 – Protokoll
§13:1

Sektionsmöte

Vid Sektionsmöte förs beslutsprotokoll.
Protokollet skall även ange antalet närvarande vid mötets början och slut.
Protokollet justeras senast tio (10) läsdagar efter mötet av mötesordföranden samt två (2) på
mötet valda justeringspersoner.

§13:2

Övriga sammanträde

Över besluten vid sammanträden för Styrelsen, Studierådet och Valberednings föres protokoll med
förteckning över de närvarande vid sammanträdets början och slut. Sådant protokoll justeras av
sammanträdets ordförande och en (1) på mötet vald justeringsperson inom åtta (8) läsdagar efter
sammanträdet.

§13:3

Offentliggörande

I §13:1 och §13:2 nämnda protokoll skall sedan de justerats finnas tillgängliga på sektionens anslagstavla och webbplats.
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E-sektionen inom TLTH

Tagen 1997-11-10
V2.1 (2014-04-18)

Stadga

Kapitel 14 – Ekonomi
§14:1

Ekonomi

Sektionens ekonomi handhas av Förvaltningsutskottet.

§14:2

Verksamhetsår

Sektionens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§14:3

Sektionens firma

Styrelsen i förening tecknar sektionens firma.
Sektionens firma i post och bank tecknas av Ordförande, kassör, utskottsordföranden för Nolleutskottet och utskottsordföranden för Cafémästeriet, två (2) i förening.

§14:4

Fonder

Sektionens fonder är
a ) dispositionsfonden,
b ) olycksfonden,
c ) utrustningsfonden, samt
d ) övriga fonder enligt Reglementet.
Till dispositionsfonden skall årligen enligt Sektionsmötets beslut avsättas medel tillräckliga för
att sektionens verksamhet skall kunna hållas på en acceptabel nivå.

§14:5

Disposition

Styrelsen äger rätt att disponera de i dispositionsfonden och olycksfonden avsatta medlen.
Utrustningsfonden disponeras av Sektionsmötet.
Övriga fonder disponeras enligt Reglementet.

§14:6

Jävighet

Vid beslut om ansvarsfrihet får de ansvariga inte delta i beslutet.
Inte heller får någon som äger ett personligt ekonomiskt intresse i en fråga delta i beslutet.
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E-sektionen inom TLTH

Tagen 1997-11-10
V2.1 (2014-04-18)

Stadga

Kapitel 15 – Stadgarna
§15:1

Tolkning

Vid tolkning av Stadgarna gäller Inspektors åsikt intill dess Sektionsmötet beslutat i saken.

§15:2

Ändring

Förslag till stadgeändring inlämnas till Styrelsen senast åtta (8) läsdagar före Terminsmöte.
Förslaget offentliggörs senast fem (5) läsdagar innan Terminsmötet.
För slutgiltigt bifall fordras likalydande beslut med minst 2/3 majoritet på två (2) på varandra
följande Terminsmöten.

§15:3

Giltighet

Dessa Stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av Teknologkårens Fullmäktige.
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E-sektionen inom TLTH

Tagen 1997-11-10
V2.1 (2014-04-18)

Stadga

Kapitel 16 – Reglemente
§16:1

Definition

Reglemente är ett tillägg till Stadgarna, i vilket tillämpningsföreskrifter, utskottsbeskrivningar,
policybeslut och övriga föreskrifter återfinns.

§16:2

Utskottsbeskrivning

En utskottsbeskrivning är en föreskrift om Utskottets funktionärer med tillhörande åligganden,
samt Utskottets arbetsuppgifter.

§16:3

Policybeslut

Ett policybeslut är en föreskrift i en speciell fråga som Terminsmötet har tagit beslut om.

§16:4

Ändring

Ändring kan endast ske med
a ) 2/3 majoritet på ett Terminsmöte, eller
b ) enkel majoritet vid två (2) på varandra följande Terminsmöte.

§16:5

Tolkning

Vid tolkning av Reglementet gäller Styrelsens åsikt intill dess Sektionsmötet beslutat i saken.
Då Reglementet står i konflikt med Stadgarna, gäller Stadgarna.
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E-sektionen inom TLTH

Tagen 1997-11-10
V2.1 (2014-04-18)

Stadga

Kapitel 17 – Upplösning
§17:1

Upplösning

Sektionen får ej upplösas.
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E-sektionen inom TLTH
Stadga

Interna hänvisningar i stadgan
Paragraf Hänvisning till Teknologkårens stadga
§2:2:1
§2:1 och §2:2
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Paragraf
§2:1:3
§2:2:3
§2:3:1
§4:10
§4:11
§4:15
§7:4
§8:11
§9:12:4
§12:1
§13:3

Hänvisning till Sektionens Stadga
§2:1:1
§2:2:2
§2:3:2
§4:14
§4:14
§4:13
§12:2
§12:3
§2:1:1
§6:3
§13:1 och §13:2

Paragraf
§2:2:3
§4:8
§4:10
§4:10
§4:11
§4:12
§7:4
§8:2
§8:8
§8:9
§9:3
§9:12:1
§10:2
§10:4
§11:3:1
§11:4
§12:1
§12:3
§12:6
§14:4
§14:5

Hänvisning till Sektionens Reglemente
Kapitel 12
Kapitel 4
Kapitel 11
Kapitel 4
Kapitel 4
Kapitel 11
Kapitel 11
Kapitel 8
Kapitel 8
Kapitel 8
Kapitel 11
Kapitel 11
Kapitel 11
Kapitel 11
Kapitel 11
Kapitel 9
Kapitel 12
Kapitel 12
Kapitel 12
Kapitel 14
Kapitel 14

Tagen 1997-11-10
V2.1 (2014-04-18)

E-sektionen inom TLTH

Tagen 1997-11-10
V2.1 (2014-04-18)

Stadga

Revidering av stadgan
V1.0
V1.1
V1.2
V1.3
V1.4
V1.5
V1.6
V1.7
V1.8
V1.9
V2.0
V2.1

Stadgan tagen i en andra läsning på Höstterminsmötet 1997-11-10
Stadgan reviderad i en andra läsning på Höstterminsmötet 1998-11-09
§4:3, §7:3, §9:4
Stadgan reviderad i en andra läsning på Vårterminsmötet 1999-05-10
Diverse redaktionella ändringar, §4:4, §4:5
Stadgan reviderad i en andra läsning på Höstterminsmötet 1999-11-08
§2:2:3, §4:8, §4:9, §4:10, §4:13, §12:1 §12:3
Stadgan reviderad i en andra läsning på Höstterminsmötet 2000-10-30
§7:2, §4:3, §4:13
Stadgan reviderad i en andra läsning på Höstterminsmötet 2001-11-06
§4:13
Stadgan reviderad i en andra läsning på Höstterminsmötet 2002-11-14
§4:10, §4:11, §4:12, §4:13, §4:16, §9:12:4, §11:3:4, §13:3
Stadgan reviderad i en andra läsning på Vårterminsmötet 2003-05-21
§8:2, §8:10, §9:1:C, §9:6
Stadgan reviderad i en andra läsning på Vårterminsmötet 2004-05-06
§1:6. §1:7. §1:8
Stadgan reviderad i en andra läsning på Vårterminsmötet 2005-05-12
§1:9
Stadgan reviderad i en andra läsning på Höstterminsmötet 2011-11-09
§1:1, §2:1, §3:1, §8:2, §9:1, §9:6
Stadgan reviderad i en andra läsning på Vårterminsmötet 2014-04-18
Reviderat: §2:2:3, §3:1, §4:10, §4:12, §7.2, §8:2, §8:4, §8:11, §9:1, §9:6,
§11:2, §11:3:1, §11:3:4, §12:1, §12:2, §12:3 Borttaget: §11:3:3

För specifikation av ändringar, se Stadgans revideringshistorik.

Stadgeändringar tagna i en första läsning
Se Stadgans revideringshistorik
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Motion angående Ingenjörer utan gränser

Kårhuset Lund, 24 oktober 2014
Carolin He, Ingenjörer utan gränser

Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola
Inkom 29 / 10 - 14
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9

bil.
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Ingenjörer utan gränser är en ideell, opolitiskt och religiöst obunden Non-Governmental
Organisation. Ingenjörer utan gränser har till syfte att:
• Med volontärprojekt baserade på ingenjörskompetens främja barns och ungdoms möjlighet
till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan,
• Inspirera unga att bli ingenjörer,
• Aktivt bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer - skickliga i
ledarskap och ansvarsfull teknik, stimulerade av social mångfald.
Ordförande har huvudansvaret för studentgruppens arbete och har högsta ansvar för att det
som beslutats genomförs. De fem följande posterna ansvarar för styrelsens kärnområden
samt ekonomin: Projekt utomlands; Seminarier; Event; PR; Finansiering och Mentorskap.
Ingenjörer utan gränser uppfyller de krav som TLTH har på en fri förening.

Vi yrkar därför på
att

TLTH ska uppta Ingenjörer utan gränser som en fri förening.

I tjänsten,

CAROLIN HE,
Ingenjörer utan gränser

Motion angående Ingenjörer utan gränser

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande

1 ( 1)

Stadga för
Ingenjörer utan gränser
Org nr 802416 - 4280

Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola
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FM

9

bil.

6

1. Syfte
Ingenjörer utan gränser är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som vill
bidra med ingenjörskompetens till resurssvaga grupper.
Arbetet bedrivs i ett reflekterande, kreativt och solidariskt samarbete med respekt för
kompetens, kultur och värderingar.
Ingenjörer utan gränser ingår i Engineers Without Borders internationella nätverk.
2. Säte
Ingenjörer utan gränser har sitt säte i Göteborg
3. Medlemskap
Medlem är var och en som inbetalt av Årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlemsavgift ger
medlemskap under den tid Årsmötet därvid anger, dock minst ett år.
Medlemskap utan avgift kan erbjudas till person som gjort sig förtjänt därav efter beslut av
styrgruppen. Dylikt medlemskap kan vara på begränsad eller obegränsad tid,
Ingenjörer utan gränser arbetar "utan gränser" och inkluderar
– studerande, yrkesverksamma, seniorer och andra intresserade medlemmar,
– teknik och naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora och tvärvetenskap,
– samarbete med tekniska högskolor och universitet, organisationer, myndigheter och
näringsliv
Medlem som skadar organisationens anseende eller bryter mot dess bestämmelser kan
uteslutas efter beslut på medlemsmöte med 2/3 majoritet.

4. Årsmöte
Årsmötet är Ingenjörer utan gränsers högsta beslutande organ.

Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola
Inkom 29 / 10 - 14
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Årsmötet bör äga rum under årets första kvartal. Kallelse ska ske minst tre veckor
i förväg
via6
e-post och intern hemsida.

Årsmötets dagordning ska bland annat behandla:
– val av mötesordförande och sekreterare
– val av justeringsperson, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera protokollet
– godkännande av kallelse till årsmöte
– fastställande av röstlängd, förteckning över närvarande medlemmar
– fastställande av dagordning
– föredragning av verksamhetsberättelse
– redovisning av räkenskaper och bokslut
– föredragning av revisionsberättelse
– fråga om ansvarsfrihet
– val av ordförande, vice ordförande, kassör och ledamöter i styrgruppen
– val av valberedning
– val av en eller flera revisorer
– redovisning av budget
– fastställande av medlemsavgifter
– övriga beslutsärenden som har anmälts skriftligen till organisationens ordförande senast två
veckor före årsmötet
– övriga ärenden utan beslutsrätt
I årsmötet har medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet.
Vid lika röstetal äger organisationens ordförande utslagsröst Av styrgruppen speciellt
inbjudna kan närvara med yttranderätt.
För stadgeändring och upplösning gäller särskilda beslutsregler.
Årsmötet kan utse en Generalsekreterare på styrgruppens förslag. För tjänsten gäller i så fall
särskilt avtal som upprättas av styrgruppen.
5. Medlemsmöten
Medlemsmöte inkallas av styrgruppen om den eller en femtedel av medlemmarna så önskar.
Kallelse ska ske via e-post och hemsida senast två veckor före mötet. Medlemsmöten leds av
generalsekreteraren eller organisationens ordförande och kan besluta i frågor som angetts i
dess kallelse. För ändring av beslut som fattats av Årsmötet krävs enighet.
Medlemmar har närvaro-, yttrande- och rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal äger ordförande utslagsröst.
Av styrgruppen speciellt inbjudna kan närvara med yttranderätt.

6. Styrgrupp

Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola

29 / och
10 Styrgruppen har det övergripande ansvaret för verksamheten och verkställerInkom
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Styrgruppen fastställer budget och fattar beslut om alla ekonomiska åtaganden.
Verksamhetsområden och verksamhetsansvariga utses enligt särskilt reglemente. Styrgruppen
kan delegera befogenheter för ansökningar, handkassa och liknade.
Styrgruppens beslut ska vara skriftliga och protokollerade för att gälla.
I styrgruppen ingår Ingenjörer utan gränsers ordförande, en eller fler vice ordförande samt
kassör. Därtill kan ingå sekreterare, internationell sekreterare och upp till fyra övriga
ledamöter. Generalsekreteraren ingår om en sådan utsetts.
Ordförande bör vara ingenjör med mångårig yrkeserfarenhet.
En vice ordförande bör vara teknolog och leda organisationens studentverksamhet.
Kassören ansvarar för räkenskaper, bank- och plusgirokonton, medlemsförteckning etc.
Styrgruppens medlemmar väljs på ett år till och med nästa årsmöte. Ordförande kan väljas på
ett, två eller tre år. Samtliga ledamöter ska vara medlemmar.
Till styrgruppens tjänst står ett sekretariat under ledning av generalsekreteraren eller av
ordföranden om generalsekreterare inte utsetts. Sekretariatet ansvarar för varumärke, stadga,
medlemsförteckning, kallelse till årsmöte, medlemsmöten och styrgruppsmöten, räkenskaper,
hemsida, informationsmaterial och mediekontakter samt arkivering av protokoll, kontrakt,
formella åtaganden, brev och handlingar
Styrgruppen utser ombud till INUG Sverige årsstämma med rösträtt och mandat gällande
avgifter mm.
7. Valberedning
Valberedningen tar fram förslag till styrgrupp och revisor att väljas av årsmötet. Förslagen
bifogas kallelsen. Valberedningen består av tre medlemmar, varav en är yrkesverksam
ingenjör, en teknolog och en senior 60+. Valberedningens förslag bör representera alla
medlemskategorier. Valberedningen väljs av årsmötet på ett år. Den kan kompletteras av
styrgruppen om årsmötet inte har kunnat välja alla tre.
8. Firmateckning
Rätt att teckna firma för Ingenjörer utan gränser har dels ordförande i förening med
ytterligare en medlem av styrgruppen, dels styrgruppen i sin helhet.

Styrgruppen kan till kassören delegera befogenhet att handha bank- och plusgirokonton
och
Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola
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Årsmötet väljer en eller fler revisorer för perioden till och med nästa årsmöte. Vid behov kan
årsmöte eller styrgrupp besluta att valda revisorer biträdes av en auktoriserad revisor.
10. Verksamhetsår
Organisationens verksamhetsår är kalenderår.
11. Verksamhet
Ingenjörer utan gränser bedriver ideell verksamhet som med teknik och naturvetenskap,
entreprenörskap och projektkompetens vill
– bidra till en kreativ och uthållig uppbyggnad och kunskapsöverföring genom fältprojekt i
samarbete med grupper i resurssvaga samhällen,
– bidra till ingenjörers kompetens, reflektion och medvetenhet gällande tvärvetenskapliga och
etiska frågeställningar.
– bidra till att ungdom och allmänhet får en bättre förståelse av vad ingenjörsyrket innebär av
social gemenskap, kreativitet och etik och hur det är att studera till ingenjör.
12. Ändring av stadgar
Ändring av dessa stadgar kräver beslut vid två påföljande medlemsmöten varav det ena ska
vara ett ordinarie årsmöte. Ändringsförslag ska vara utsänt tillsammans med respektive
kallelse. Stadgefrågor behandlas av årsmötet före val till styrgrupp. Beslut att godkänna
stadgeändringar kräver kvalificerad majoritet, 2/3 av de närvarande medlemmarna. Språkliga
stadgeredigeringar kan ske efter att ändringsförslagen har presenterats för medlemmarna.
13. Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen kräver beslut vid två påföljande medlemsmöten varav det ena ska
vara ett ordinarie årsmöte. Förslag till upplösning ska vara utsänt tillsammans med respektive
kallelse. Beslut att upplösa föreningen kräver kvalificerad majoritet, 2/3 av de närvarande
medlemmarna. Föreningens tillgångar ska därvid överföras till liknande verksamhet.
---------------------------------------------------------------------------------Denna stadgeuppdatering har fastställts vid Årsmöte den 2012-03-26.

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motionsvar angående IUG

Kårhuset Lund, 17 november 2014
Jacob Adamowicz, Styrelsen ordförande
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Motionssvar angående Ingenjörer utan
gränser
Bakgrund

Styrelsen ställer sig positivt till att uppta lokalföreningen vid LTH av Ingenjörer utan
gränser(IUG) , men tyvärr har endast moderföreningens stadgar skickats in. Eftersom TLTH
ställer kravet på att 2/3 av föreningens medlemmar är medlemmar i Kåren kan vi inte yrka
på bifall, då IUG är en rikstäckande organisation. Styrelsen ser gärna att IUG återkommer
med en uppdaterad ansökan för lokalavdelningen.

Förslag

Styrelsen yrkar därför på
att

avslå motionen.

I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,
Ordförande för styrelsen 2014/15

Motionsvar angående IUG

1 ( 1)

FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående Arvodering av Nollegeneral

Kårhuset Lund, 14 november 2014
Daniel Lundell, Kårstyrelsen 2014/15
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Proposition angående Arvodering av
Nollegeneral
Bakgrund
Under hösten har det gjorts en utredning av nollningsutskottet och framförallt posten
Nollegeneral.
Styrelsen har kommit fram till att i dagsläget inte heltidsarvodera Nollegeneralen. Dock ser vi
det rimligt att arvodera en extra månad under sommaren. Nollegeneralen är idag inte
arvoderad under juni månad men förväntas närvara under överlämningen. Närvaro förväntas
under resten av sommaren där posten är arvoderad. Det är orimlig att begära av
Nollegeneralen att hitta ett sommarjobb under en månad. Därför är det rimligt att arvodera
även juni månad. Till detta kan det eventuellt göras en omfördelning av arbetet, dvs flytta
arbete från våren till juni.
På grund av den nya läsårsindelningen innebär förslaget att Nollegeneralen blir arvoderad
under studieperioden. I och med nya läsårsindelningen finns det ingen självklar period i
januari som kan användas till överlämning och detta påverkar överlämningen för hela
heltidargruppen. I princip är Styrelsen emot att arvodera under en period där man studerar
samtidigt men eftersom detta är första verksamhetsåret med den nya läsårsindelningen så har
vi inte haft möjlighet att utvärdera de nya förutsättningarna och den nya överlämningen. Vi
tycker därför att det är en bra idé att behålla arvoderingen vid överlämningen som
sammanfaller med studietid för att sedan utvärdera utfallet.
För övrig information tex heltidsarvodering se Utredning av posten Nollegeneral, finns
inskickad till FM 9 2014.

Förslag
För att komma till rätta med ovanstående är det därför nödvändigt att arvodera
Nollegeneralen även för juni månad. Utöver det förtydliga kring arvoderingen i januari.
För att kunna öka arvoderingen en månad krävs det även en ändring i rambudgeten med
18100 kr.
Styrelsen yrkar därför på
att

sänka resultatet för ADM01 med 18100 kr.

att
anta den nya förslaget i Policyn för arvodering enligt bilaga: ”Förändring i Policy
för arvodering”.
att
ålägga Styrelsen att utvärdera överlämningen för hela heltidargruppen med fokus
på utformning, tid och arvodering. Resultatet ska presenterar på fullmäktigemöte 2 under
vårterminen 2015.

Proposition
Nollegeneral

angående

Arvodering

av
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående Arvodering av Nollegeneral

Kårhuset Lund, 14 november 2014
Daniel Lundell, Kårstyrelsen 2014/15
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För Kårstyrelsen,

DANIEL LUNDELL,
Kårstyrelsen 2014/15

Proposition
Nollegeneral

angående

Arvodering

av

2 (2 )

FULLMÄKTIGEHANDLING
Bilaga: Förändring i Policy för arvodering

Kårhuset Lund, 14 november 2014
Daniel Lundell, Kårstyrelsen 2014/15
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Bilaga: Förändring i Policy för arvodering
Ändringar i texten är fetmarkerade

Nytt förslag
Nollegeneral
För möjliggörandet av Teknologkårens introduktionsverksamhet krävs ett stort arbete. Både
före, under och efter. För detta ansvarar Nollegeneralen. Både mängden arbete och ansvar
för Nollegeneralen överstiger flertalet gånger genomsnittsengagemanget på Teknologkåren.
Därför erhåller Nollegeneralen en arvordering motsvarande 4 månaders heltidsarvodering.
Arvoderingen betalas ut i samband med överlämningen för 2 stycken veckor i januari både
under mandatperioden och året efter, samt under juni, juli och augusti månad under
mandatperioden. Under den arvoderade perioden skall Nollegeneralen betraktas som en
heltidare vad gäller både rättigheter och skyldigheter. För att Nollegeneralen ska få en trygg
arbetsmiljö med arbetskollegor skall Nollegeneralen även under perioden maj fram till
Arkadgasquen behandlas som en heltidare gällande överlämning, teambuilding, utbildningar,
representation etc.

Ursprunglig text
Nollegeneral
För möjliggörandet av Teknologkårens introduktionsverksamhet krävs ett stort arbete. Både
före, under och efter. För detta ansvarar Nollegeneralen. Både mängden arbete och ansvar
för Nollegeneralen överstiger flertalet gånger genomsnittsengagemanget på Teknologkåren.
Därför erhåller Nollegeneralen en arvordering motsvarande tre månaders heltidsarvodering.
Arvoderingen betalas ut i samband med överlämningen den 1 till 15 januari både under
mandatperioden och året efter, samt under juli och augusti månad under mandatperioden.
Under den arvoderade perioden skall Nollegeneralen betraktas som en heltidare vad gäller
både rättigheter och skyldigheter. För att Nollegeneralen ska få en trygg arbetsmiljö med
arbetskollegor skall Nollegeneralen även under perioden maj fram till Arkadgasquen
behandlas som en heltidare gällande överlämning, teambuilding, utbildningar, representation
etc.
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I våras så togs det fram en proposition om att anställa en kanslist. Fullmäktiges beslut blev
då att hyra in en kanslist under höstterminen och att efter utvärdering fatta vidare beslut i
frågan. Under hösten har det tagits fram mycket underlag i frågan och det är detta underlag
som utvärderingen är baserad på.
Under hösten 2013 genomfördes en tidsdisponeringsundersökning av samtliga heltidare och
det var bland annat denna som låg till grund för propositionen angående att anställa en
kanslist. En tidsdisponeringsundersökning har även genomförts nu under hösten 2014 och
de som har fyllt i den är generalsekreterare, pedell och kanslist. För kanslisten har det även
genomförts en undersökning av vilka ärenden som har behandlats samt antalet av dessa.
Övrigt underlag är även heltidarnas perspektiv över hur det har varit att inte sitta i expen
samt hur det har varit att ha en till anställd på kontoret.

I propositionen om att anställa en kanslist så påstods det att med en kanslist så hade pedellen
blivit avlastat och i och med det kunnat fokusera mer på kårhusservice, utskottsverksamhet
samt underhåll och utveckling av befintliga inventarier och lokaler. Det påstods även att
pedellen hade fått större möjligheter att driva egna projekt. Vidare så skulle det här kunna
leda till bättre uthyrningsupplevelse för våra gäster, mer kontinuitet i arbetet samt att
arbetssituationen för pedellen förbättras. För att återkoppla till detta så har Christian
intervjuats:
Varken kårhusservice, husutskottet (HUT), eller underhåll/utveckling av befintliga
inventarier har kunnat prioriteras på grund av arbetsbelastningen under nollningen, eller
senare under jubileumsbalen/ Sångarstriden/ ARKAD. Däremot har mer tid kunnat läggas
på att hjälpa till under dessa event och jag känner att jag legat hyfsat i fas och faktiskt fått
“allting” att fungera, vilket jag hört att fallet inte varit av mina företrädare. En del tid har
lagts på kårhusservice och HUT, men det har inte varit möjligt att göra mer än “hålla skeppet
flytande”. Arbetet med verksamhetsplanen har kommit igång ordentligt och det är jag stolt
över.
Som sagt så har den mesta delen av min tid lagts på att få höstens event att rulla, tillsammans
med löpande arbete så som att göra Kårhusservice-scheman, förbereda inför
bokningar/uthyrningar av lokaler/teknik, mail (ohållbart många mail), fakturering, etc.
Utöver detta har jag försökt ge tid till utskottsverksamhet och verksamhetsplanen
(framförallt Lophtet). Känner att det gått bra med verksamhetsplanen men mindre bra med
utskottsverksamheten.

Proposition: Utvärdering av kanslisttjänsten

1 ( 8)

Proposition: Utvärdering av kanslisttjänsten

Kårhuset Lund, 17 november 2014
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Nej, inte nu under hösten. Tiden har lagts på de stora eventen (nollning/ balen/
Sångarstriden/ ARKAD etc.), löpande arbete och en del underhåll så att inte Kårhuset eller
Lophtet faller ihop. Efter att ha pratat med tidigare pedeller så är detta inget undantag dock.

Det är en viss inlärningstid vad gäller standardfrågor och annat smått och gott, men efter den
tröskeln känner jag att servicen blivit bättre i och med att jag inte har tid att sköta all service
själv vad gäller Lophtet, Kårhuset och alla dess inventarier. Det blir dålig service, även om
jag vill hjälpa alla, så är det inte möjligt. Eftersom en kanslist alltid “är på plats” så är det
lättare för våra gäster och medlemmar att boka tid för möte, hämta nycklar, alltid kunna
komma upp och ställa en fråga osv. Jag springer runt mycket och får ofta höra att många
sökt mig när jag varit borta. Självklart “måste” en del saker gå via mig men det verkar som en
bra idé att kunna referera till någon annan ibland.

I början av mandatperioden var det sommarlov och väldigt lugnt. Det fanns ingen kanslist
men det fanns heller ingenting egentligen att göra så det går inte att jämföra med början.
Jag har inte varit med om en nollning utan kanslist så jag kan inte säga vad skillnaden är.
Däremot så tror jag att det hade varit omöjligt att få nollningen att fungera utan en kanslist.
Christina har haft hand om bokningar av Lophtet och Cornelis helt på egen hand, förutom
delen som innefattar fakturering, personalfrågor och jobb/underhåll på själva lokalen, och
det har varit ovärderligt att slippa jaga hyresgäster, boka in möten och lägga all den tid det
krävs för att svara på frågor/skriva kontrakt/lämna nycklar. Kan vara värt att tänka på att
Lophtet är uthyrt cirka 3-4 dagar i veckan just nu. Under nollningen är det 6-7 dagar i
veckan.
Just nu, måndagen efter ARKAD, så är det fortfarande attack-mycket saker att göra, men det
brukar det vara på måndagar. Jag känner och vill tro att det lugnar ner sig, nu när eventhösten faktiskt lite har tagit slut.
Tror det är svårt att jämföra min tidsdisponeringsundersökning med Alexandras. Dels kan
hennes och min inställning skilja sig till jobbet (hur mycket, med vad, hur lång tid det tar,
prioriteringar, när man väljer att jobba, etc) och dels så är de från två olika tidsperioder.

I propositionen om att anställa en kanslist så påstods det att med en kanslist så hade
generalsekreteraren blivit avlastat och i och med det kunnat fokusera mer på ekonomiskt
arbete i form av avstämningar och uppföljningar. Det påstods även att generalsekreteraren
hade fått större möjligheter att driva egna projekt. Vidare så togs även generalsekreterarens
arbetssituation kring nollningsperioden upp då den består av väldigt mycket hantering av
medlemssystemet. För att återkoppla till detta så har Elin intervjuats:
Under halvåret har jag prioriterat att sköta allt ekonomiskt som behöver göras inom vissa
tidsramar (fakturor, utbetalningar, kontanthantering, bokföringsunderlag). Därefter har jag
försökt att svara på frågor och bistå andra i deras projekt. Sedan har jag prioriterat att jobba
med ekonomisk uppföljning (samtal, undersökningar och rapporter). Lägst ner på
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prioriteringslistan ligger saker som inte nödvändigtvis behöver göras av generalsekreteraren.
Med dessa saker (t.ex. beställa papper eller kaffe) har jag bett om hjälp från andra heltidare.
Det har varit svårt att hitta tid att driva egna projekt. Dock har jag känt att jag haft möjlighet
att prioritera några mindre egna projekt.
Den var bra, jobbade cirka 50 timmar i veckan utan att prioritera bort allt för mycket
uppgifter.

Christina började innan terminen drog igång (och alla studenter kom hit), vilket gör att jag
har väldigt svårt att jämföra arbetssituationen nu och då. Jag kunde jobba 40 timmar i veckan
under sommaren då jag gjorde delar av det som Christina gör nu, dock är inte mängden
ärenden jämförbart. Efter samtal med mina företrädare är jag väldigt övertygad om att ha
Christina i expen sparar mig väldigt mycket tid. Detta för att jag “vinner” tid som tidigare
varit svår att utnyttja på ett bra sätt då generalsekreteraren blivit avbruten i sitt arbete för att
hjälpa till eller svara på frågor.
Min uppfattning är att min arbetssituation i allmänhet har blivit hållbar, även på lång sikt. Jag
har de allra flesta veckorna jobbat väldigt nära 40 timmar, hela hösten. Jag upplever inte att
jag tvingas prioritera bort viktiga arbetsuppgifter för att hålla arbetstiden inom rimliga
gränser och behålla mitt välmående. Det enda jag känner att jag har svårt att hinna är att dra i
egna projekt. Det kan vara mina personliga prioriteringar som gör att jag inte dragit i egna
projekt då jag anser att möjliggöra andras projekt är viktigare än att dra i mina egna.

Ytterligare en av sakerna som uppmärksammades var problematiken kring att heltidarna då
turades om att sitta i expen och att detta tog tid ifrån deras mer postspecifika uppgifter. På
grund av detta så har kommentarer hämtats in från heltidarna angående hur de upplever att
det har varit att inte sitta i expeditionen. Svaren varierar beroende på om heltidaren haft
mandatperioden kalenderår och därmed behövt sitta i expen eller om heltidaren har
mandatperioden verksamhetsår och därmed inte behövt sitta i expen.
”Knappt suttit i expen rent “formellt” däremot så ser jag ett otroligt stort mervärde i att inte behöva oroa eller
planera inför expen-uppdraget. Frigör mycket tid åt alla, skulle jag tro. Tycker Christina skött sig jättebra.
Mindre sannolikhet att saker och ting “faller mellan stolarna” då det finns en specifik tjänst för uppdraget behövs hon så vet man alltid var hon finns.”
”Det har inte märkts någon större skillnad förutom att man har sluppit sitta i expen.”
”Som ny har jag inga referenser men uppskattar väldigt mycket att inte behöva sitta i expen. Upplever inte
att jag hade haft tid med det och det känns tryggt att en och samma person alltid sitter där och bemöter alla
på samma sätt och ger ut samma information. Christina känns trevlig och proffsig och det är skönt att
kunna hänvisa till henne med frågor jag själv inte kan svaret på.”
”Jag tycker precis som andra heltidare att det har varit väldigt skönt och bra att slippa sitta i expen, särskilt
under hösten. Jag tycker inte att det har varit så tydligt med vilken information som ska tas via kanslisten
och har nog av vanesak tagit mycket med pedellen som egentligen kunde gått genom kanslisten. Jag tror man
hade kunnat kommunicera ut detta tydligare.”
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”Skönt att inte behöva sitta i expen och bli utskälld för att pedellen inte svarar på mail inom 20 minuter…
I övrigt så har det inte påverakt min arbetssituation på något speciellt vis.”
”Som säkert alla tycker är det väldigt skönt att inte behöva sitt i expen. Det har blivit lite svårare att veta
vad som ska tas med pedellen samt med kanslisten då de delar på uthyrningar och accessutdelning nu. Men
det blir säkert tydligare med tiden.”
Kontentan av denna input från heltidarhåll är att det skönt att inte behöva sitta i expen utan
kunna fokusera på sina mer postspecifika uppgifter. Man kan i större utsträckning prioritera
de uppgifter man är vald till att göra istället för att bemanna expeditionen.
Ansvarsfördelningen mellan pedellen och kanslisten har inte varit helt tydlig och bör därför
jobbas vidare med ifall man bestämmer att man vill ha kvar tjänsten.

Kåren har ekonomisk möjlighet att ha en kanslist om man vill. Det handlar bara om att
prioritera vad man vill lägga pengar på.
Baserat på att kanslisten skulle jobba 40 veckor om året (samma antal veckor som
fulltidsstudier) är kostnaden 283760kr (baserat på att tjänsten är 50%, samt att vi hyr in från
bemanningsföretag med samma avtal som idag). I ett senare skede så kan anställningsformen
för kanslisten ses över och ett övervägande göras huruvida den ska förändras eller inte.









Bemanna expen och svara på frågor
Besvara expenmailen
Svara i expentelefonen
Administrera lokalbokningar
Kontraktskrivning för Lophtet och Cornelis
Personärenden i medlemssystemet
Utfärda ringintyg








Fakturering efter uthyrning av lokaler
Toa-blad
Kårnytt
Administrera mejllistor och mejlalias
Administrera funktionärsregister
Ta hand om anmälningar till fullmäktige och beställa mat

I propositionen så påstods det att andra vinster med en kanslist så kan kåren öka servicen,
kontinuiteten och effektiviteten i arbetet med expeditionen. I ett försök att mäta detta så togs
det fram en liten serviceundersökning till medlemmar där följande frågor ställdes:




Hur blev du bemött i expeditionen? (1-5)
Fick du den hjälpen/ service du behövde? (1-5)
Fick du ett bra intyg av Teknologkåren? (1-5)
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där 1-2 är dåligt, 3-4 bra och 5 mycket bra. Då vi inte riktigt haft en bra process i att
distribuera lapparna till besökande i expeditionen så har vi endast fått in fem svar men de
svar som har kommit in så har svaret varit en femma på samtliga frågor från samtliga
personer.
Andra påståenden i propositionen var att kanslisten skulle bli van vid standardiserade frågor
och att medlemmar kan få svar snabbare. Efter medarbetarsamtal med Christina så berättar
hon att hon känner sig väl insatt i de flesta frågor som dyker upp i expen eller i annat fall
vilken heltidare som har koll på frågan. I perioder så kan det ta längre tid att få svar från
heltidare beroende på arbetsbelastning. Alla mail som kommer till expen besvaras samma
dag eller nästkommande arbetsdag.

Under hösten har det genomförts en tidsdisponeringsundersökning på kanslist, pedell och
generalsekreterare. Jämförelse har även gjort med tidsdisponeringsundersökningen för pedell
och generalsekreterare som gjordes under tre veckor i slutet av förra året.
Den genomsnittliga arbetstiden har beräknats utifrån de timmar som antecknats under
vardagar. Jobbtimmar under helger redovisas separat.
Generalsekreterare 13/14: Baserat på den ifyllda arbetstiden från 25/11 till 15/12 (totalt 15
dagar ifyllda med jobb) arbetade Gabriel i snitt 10,8 timmar/dag. Utöver detta var det 4,3
timmar helgjobb.
Generalsekreterare 14/15: Baserat på den ifyllda arbetstiden från 18/8 till 13/11 (totalt 40
dagar ifyllda med jobb) arbetade Elin i snitt 8,9 timmar/dag. Utöver detta var det 3,5 timmar
helgjobb.
Den genomsnittliga arbetstiden har beräknats utifrån de timmar som antecknats under
vardagar. Jobbtimmar under helger redovisas separat.
Pedell 13/14: Baserat på den ifyllda arbetstiden från 25/11 till 15/12 (totalt 15 dagar ifyllda
med jobb) arbetade Alexandra i snitt 8,0 timmar/dag. Utöver detta var det 16,7 timmar
helgjobb.
Pedell 14/15: Baserat på den ifyllda arbetstiden från 18/8 till 13/11 (totalt 63 dagar ifyllda
med jobb) arbetade Christian i snitt 9,3 timmar/dag. Utöver detta var det 41 timmar
helgjobb.
Vi vill förtydliga att denna undersökning gjordes under olika perioder under året för de olika
verksamhetsåren och att mängden data skiljer sig markant. Dessutom vill vi uppmärksamma
att det inte finns något överlapp i perioderna som undersökts. Detta gör att det blir svårt att
jämföra då arbetsbelastningen är olika i olika perioder. Vi valde att ta med dessa jämförelser
för att redovisa allt underlag trots att det är svårt att dra några slutsatser från dessa
stickprover.
Det man skulle kunna dra en slutsats av är istället skillnaderna i hur arbetssituationen upplevs
samt vad man haft möjlighet att prioritera så här långt in på sin mandatperiod. Exempelvis så
har pedellen nu haft större möjlighet att ligga i fas med fakturering och liknande och
prioritera andra uppgifter högre.

Proposition: Utvärdering av kanslisttjänsten

5 ( 8)

Proposition: Utvärdering av kanslisttjänsten

Kårhuset Lund, 17 november 2014
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Tidsdisponeringsundersökningen för kanslisten har genomförts som två olika delar. Del ett
är antal ärenden av olika slag som har hanterats under varje dag och kan ses i den första
bifogade grafen. Här kan man även se hur olika uppgifter varierar i olika perioder.
Del två av tidsdisponeringsundersökningen är lagd tid på respektive uppgift där den
summerade tiden under perioden kan ses i den andra bifogade grafen.

Sammanfattningsvis så har många av de påstående i ursprungspropositionen uppfyllts.
Generalsekreteraren upplevs ha en bättre arbetssituation och medlemmar kan få hjälp
snabbare i expen. Pedellens arbetssituation är inte helt avhjälpt även om det har förbättrats i
vissa aspekter. I fortsatt utveckling av tjänsten så bör man i så fall fortsätta att se över vad
som skulle kunna flyttas från pedellen till kanslisten samt klargöra ansvarsfördelningen
däremellan. Christinas upplevelse av nuläget är att det finns möjlighet att lägga över
ytterligare några uppgifter då det nu kan bli så att det blir en stund över då och då. Under
hösten har vi lagt diverse tillfälliga administrativa uppgifter på kanslisten som exempelvis att
uppdatera adresslistor.

Med bakgrunden att tjänsten uppfyller det syfte som var tanken i ursprungspropositionen
och med möjlighet till viss vidareutveckling så yrkar vi därför på
att

förlänga kontraktet med bemanningsföretaget tills vidare

I styrelsens tjänst,

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande
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ELIN NORDAHL,
Generalsekreterare

6 ( 8)

Proposition: Utvärdering av kanslisttjänsten

Kårhuset Lund, 17 november 2014
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Proposition: Utvärdering av kanslisttjänsten

7 ( 8)

Proposition: Utvärdering av kanslisttjänsten

Kårhuset Lund, 17 november 2014
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Proposition: Utvärdering av kanslisttjänsten

8 ( 8)

Protokoll

Lund, 27 oktober 2014

Valberedningens första nomineringsmöte inför val-FM HT14

VALBEREDNINGENS
ORDFÖRANDE
076 - 878 07 80
VALBER-ORDF@TLTH.SE

Valberedningen vid Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
§1 OFMÖ

Ordförande Caroline Vernet förklarade mötet öppnat kl. 19:45.

§2 Närvarande

Närvarande vid mötet var

VALBEREDNINGEN
VALBEREDNINGEN@TLTH.SE

WWW.TLTH.SE

Caroline Vernet, Henrietta Mattsson, Petter Starlander,
Oskar Jönsson & Jacob Karlsson
§3 Val av
mötessekreterare
§4 Val av
justeringsperson

Valberedningen beslutade
att välja Jacob Karlsson till mötessekreterare.
Valberedningen beslutade
att välja Henrietta Mattsson till justeringsperson.

§5 Diskussion av

Valberedningen diskuterade vilken information som ska delges

val-FM

Fullmäktige samt vilken typ av frågor Valberedningen ska ställa
respektive svara på.

§6 Nominering

Valberedningen beslutade
att nominera Gustav Seeman till Aktivitetssamordnare.
att nominera Sara Fremlin till Balmästare.
att nominera Jens Bodelsson till IAESTE-ordförande.
att nominera David Gustafsson till Informationsansvarig.
att till Ledamot i Karriärnämnden nominera
Rasmus Kjellén & Love Sjögren.
att nominera Love Sjögren till Ledamot i
Rekryteringsnämnden.
att nominera Petter Mårtensson till Ordförande för
Valberedningen.
att nominera Martina Jostrup till Ledamot i Valberedningen.
att nominera Anita Tran till Projektledare ARKAD.
att nominera Ellen Handberg till Sångarstridsgeneral.
att nominera Björn Sanders till Talman.
att nominera Linnea Thörnqvist till Vice Kårordförande för
internationella frågor.

§7 Vakantsättning

Valberedningen föreslår
att vakantsätta posten som Fullmäktiges sekreterare.
att vakantsätta posten som Ordförande i Valnämnden.
att vakantsätta posten som Ledamot i Valnämnden.
att vakantsätta posten som Pubförman.
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Valberedningens första nomineringsmöte inför val-FM HT14

VALBEREDNINGENS
ORDFÖRANDE
076 - 878 07 80
VALBER-ORDF@TLTH.SE

§8 Övriga poster

Valberedningen beslutade
att

VALBEREDNINGEN
VALBEREDNINGEN@TLTH.SE

anslå nomineringar till posterna Nollegeneral, Vice
Nollegeneral & Nolleøverste vid ett senare tillfälle.

WWW.TLTH.SE

9§ OFMA

Ordförande Caroline Vernet förklarade mötet avslutat kl. 22:35.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

JACOB KARLSSON

CAROLINE VERNET

HENRIETTA MATTSSON

Mötessekreterare

Ordförande

Justeringsperson

2

Protokoll

Lund, 14 november 2014

Valberedningens andra nomineringsmöte inför val-FM HT14

VALBEREDNINGENS
ORDFÖRANDE
076 - 878 07 80
VALBER-ORDF@TLTH.SE

Valberedningen vid Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
§1 OFMÖ

Ordförande Caroline Vernet förklarade mötet öppnat kl. 20:10.

§2 Närvarande

Närvarande vid mötet var

VALBEREDNINGEN
VALBEREDNINGEN@TLTH.SE

WWW.TLTH.SE

Caroline Vernet, Henrietta Mattsson, Petter Starlander,
Oskar Jönsson & Jacob Karlsson
§3 Val av
mötessekreterare
§4 Val av
justeringsperson
§5 Nominering

Valberedningen beslutade
att välja Jacob Karlsson till mötessekreterare.
Valberedningen beslutade
att välja Petter Starlander till justeringsperson.
Valberedningen beslutade
att nominera Marie Petersen till Nollegeneral.
att nominera Victoria Ahlqvist till Vice Nollegeneral.

§6 Vakantsättning

Valberedningen föreslår
att vakantsätta posten som Nolleøverste.

§7 OFMA

Ordförande Caroline Vernet förklarade mötet avslutat kl. 22:24

Vid protokollet

Justeras

Justeras

JACOB KARLSSON

CAROLINE VERNET

PETTER STARLANDER

Mötessekreterare

Ordförande

Justeringsperson
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VALSCHEMA
FM9 / 2014
EXPEdition
tel:
046–540 89 20
Fax:
046–14 03 14
Mail: expen@tlth.se
Web: www.tlth.se

Lund, 18 november 2014
Johan Förberg, Talman

Teknologkåren
vid Lunds Tekniska Högskola

Öppettider:
Läsdagar 11.00–14.15

Inkom

Besöksadress:
John Ericssons väg 3A
223 62 Lund

FM

Postadress:
Sölvegatan 22A
223 62 Lund
Bg.:
985–3490
orgnr.: 945000-0246

KårordFÖrAndE
tel:
046–540 89 21
Mail: ko@tlth.se

GEnErALSEKrEtErArE
tel:
046–540 89 22
Mail: gs@tlth.se

Kandidater: Titta ut vilket block ert val faller under och var på plats när blocket börjar. Det finns risk
för att blir försenade men vi kommer inte att börja val i förväg.

Kl. 10.00
Mötet öppnas, inledande mötesformalia

Kl. 12.00
Kl. 12.45
Val till och med 18g. ledamot i valberedningen.

VicE KårordFÖrAndE
Studiesociala frågor
tel:
046–540 89 25
Mail: vkos@tlth.se

Kl. 14.45
Eftermiddagsfika. Styrelsen bjuder på fika!

närinGSLiVSAnSVAriG
tel:
046–540 89 26
Mail: naringsliv@tlth.se

Kl. 15.00

ProJEKtLEdArE ArKAd
tel:
046–540 89 27
Mail: arkad@tlth.se

I tjänsten,

inForMAtionSAnSVAriG
tel:
046–540 89 28
Mail: info@tlth.se

PEdELL
tel:
046–540 89 29
Mail: pedell@tlth.se

AKtiVitEtSSAMordnArE
tel:
046–540 89 30
Mail: aktsam@tlth.se
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Tider nedan är uppskattade och utgår från att Fullmäktige godkänner mitt förslag till tidsgränser.

Lunch.
VicE KårordFÖrAndE
internationella frågor
tel:
046–540 89 24
Mail: vkoi@tlth.se

bil.

Valschema

Rapporter, motioner och propositioner.
VicE KårordFÖrAndE
Utbildningsfrågor
tel:
046–540 89 23
Mail: vkou@tlth.se
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Val till slut.

Johan Förberg
Talman

