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§2 Val av mötessekreterare

Fullmäktige föreslås besluta
att

till mötessekreterare välja
1. Nistiman Yilmaz

§5 Val av tvenne justerare
Fullmäktige föreslås besluta
att

till justerare välja
1. Erik Molin
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2. Rasmus Kjellén

§22 Är intern lokalhyra rimligt
Förslaget inkom sent. Fullmäktige har att ta ställning till om det ska behandlas på detta möte eller
skjutas på framtiden.
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Meddelande
Handlingar
Under 2014 kommer vi att prova att gå över till digitala handlingar i så stor utsträckning som möjligt.
Digitala handlingar har många fördelar, den viktigaste är att innehållet blir sökbart och tillgängligt.

För motionärer
Jag vill uppmuntra alla att skicka in sina handlingar i PDF-format om möjligt. Tills vidare kommer vi
att hantera digitala och inskannade handlingar parallelt, förhoppningen är alltså att vi ska kunna gå
över helt till digitala handlingar.
Handlingarna skickar du in till talman@tlth.se.

För mötesdeltagare
Om du behöver få handlingar utskrivna åt dig, kontakta antingen Talman eller GS.

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

Vissa handlingar innehåller känsliga uppgifter (ofta rörande Kårens ekonomi). Dessa handlingar är
censurerade i webbversionen av handlingarna.
Kontakta GS om du vill få tillgång till någon av dessa handlingar.
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Uppdelning
På förslag kommer jag också att prova att dela upp handlingarna en aning. Det sker på så vis att längre
handlingar såsom sektionsstadgar flyttas ut i bilagor. Min förhoppning är att detta, i kombination
med digitaliseringen, ska göra det enklare att hitta i handlingarna.
I tjänsten,

Johan Förberg
Talman
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Beslutsuppföljning
Nr.
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Möte
FM2 / 13

184
185

FM6 / 13
FM7 / 13

I tjänsten,
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Avsägelser
Kasper Ornstein Mecklenburg har hört av sig till mig den 30 januari och bett att få bli entledigad från
sitt uppdrag.
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Erik Söderberg har hört av sig till mig den 31 januari och bett att få bli entledigad från sitt uppdrag.
Jag föreslår
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1.

att

Fullmäktige entledigar Kasper Ornstein Mecklenburg från hans uppdrag
som suppleant i Fullmäktige.

2.

att

Fullmäktige entledigar Erik Söderberg från hans uppdrag som suppleant i
Fullmäktige.
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VALÄRENDE
FM sekreterare
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Fullmäktige föreslås besluta
att

till Fullmäktiges sekreterare, med mandatperiod återstoden av kalenderåret,
välja
1. Nistiman Yilmaz.
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Valärende
Fullmäktiges sekreterare
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Datum för vårens fullmäktigemöten
Undertecknad har, i samråd med valberedningen, tagit fram följande förslag till mötestider:

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

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

FM1
FM2
FM3 (Val-FM)
FM4 (Vår-FM)
FM5

den 10 februari kl. 18(..)
den 17 mars kl. 18(..)
den 31 mars kl. 18(..)
den 7 april kl. 18(..)
den 12 maj kl. 18(..)

Fullmäktige föreslås besluta
VicE KårordFÖrAndE
Utbildningsfrågor
tel:
046–540 89 23
Mail: vkou@tlth.se

att

planera in sammanträden enligt ovan.
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Se appendix

MOTIONSSVAR

Motion angående nollningssamarbete

Kårhuset Lund, 4 februari 2014
Björn Hansson, Kårordförande

Motionssvar: Motion angående
nollningssamarbete
De senaste veckorna har en konflikt mellan LTH och TLTH uppstått kring ett policybeslut
man tagit i LTHs ledning. Denna policy har en för TLTH tvingande mening som är menad
att styra hur TLTH, med sina sektioner, arrangerar sina event under nollningen. Att man från
fakulteten försöker styra detta med sina interna arbetsdokument är helt oacceptabelt och
något vi som kår bör ta stort avstånd för.
Motionären tar med andra ord upp ett viktigt ämne som definitivt bör vara föremål för nya
diskussioner. En ständig omvärdering av avtalet som råder mellan LTH och TLTH är också
sund.
Om man skulle avbryta samarbetet med LTH så kan man räkna med att det i första läget
kostar 150 000 kr som är summan relaterad till nollningen i LTH-avtalet som kåren ingått. I
vidare förlängning så kommer ännu mer resurser i form av utbildningar att minska och
omsatt i rena pengar så kan man addera ett antal tusenlappar. Detta tapp går säkert att
kompensera på något sätt men det kommer att kräva ganska mycket arbete. Eventuellt
kommer detta att behöva gå ut över våra medlemmar och i synnerhet våra nya medlemmar.
Ännu en aspekt är den relation vi kommer att erhålla gentemot fakulteten. En relation som
redan idag är ansträngd i vissa avseenden kommer inte att bli bättre av att vi säger upp ett
nollningssamarbete. Vi ska definitivt inte vara rädda för att behålla ett oberoende men många
situationer kommer att vara lättare med ett gott samarbete.
Sett till kvaliteten på nollningen så tror vi att den kommer att påverkas negativt av ett
avbrutet samarbete. En av de stora vinningarna med en kombinerad planering av nollningen
är att aktiviteterna kan synkroniseras efter varandra.
Framförallt så kommer situationen för våra funktionärer att förvärras när man lämnas utan
den trygga struktur som arbetats fram under många år tillsammans med SVL.
Styrelsens förslag är att avvakta för att se om konflikten kan lösas genom andra lösningar
innan man återigen tar ställning i frågan om samarbete med LTH kring nollningen. Detta är
definitivt en fråga som styrelsen kommer att bevaka kårens intressen i för att säkerställa dess
oberoende.
Styrelsen yrkar därför på
att

avslå motionen.

I styrelsens tjänst,
BJÖRN HANSSON,
Kårordförande 13/14

Motion angående nollningssamarbete
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MOTIONSSVAR
Motion angående ingenjörstävlingen EBEC

Kårhuset Lund, 4 februari 2014
Sara Gunnarsson, Styrelseledamot

Motionssvar: Motion angående
ingenjörstävlingen EBEC
Styrelsen tror att det fortfarande finns tid att hitta företag som kan sponsra. Därför vill
styrelsen att BEST ska fortsätta att verka för att få en sponsor och till S8 vad som gjorts i
detta arbete.
Eftersom att BEST är ett utskott på kåren och vi bör ta ansvar för våra utskott så anser
styrelsen att motionen bör bifallas.
Styrelsen yrkar därför på
att

bifalla motionen med förbehåll att BEST genomför en rimlig arbetsinsats för att
hitta en sponsor.

I styrelsens tjänst,

SARA GUNNARSSON,
Styrelseledamot

Motionssvar angående ingenjörstävlingen EBEC
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MOTIONSSVAR
Motion angående ”Är internhyra rimligt?”

Kårhuset Lund, 4 februari 2014
Sara Gunnarsson, Styrelseledamot

Motionssvar: Motion angående ”Är
internhyra rimligt?”
Styrelsen anser att attsatsen har en oklar formulering och att den inte löser problembilden
som beskrivs i motionen. Därför bör motionen avslås.
Ett annat tillvägagångssätt som styrelsen ser på problemet är att utreda frågan ”Är våra hyror
korrekta?” med syftet att se över ifall de täcker upp för de kostnader vi har i samband med
lokaler. En andra fråga som samtidigt bör utredas är ifall dagens PP-system är korrekt med
syftet att effektivisera arbetet och förhoppningsvis kunna sänka prisbilden för våra gäster.
Fokus bör även vara på informationsspridning kring möjliga kostnadsminskningar i samband
med uthyrningar.

Styrelsen yrkar därför på
att

avslå motionen.

att

uppdra åt styrelsen att utreda frågorna som nämns ovan.

I styrelsens tjänst,

SARA GUNNARSSON,
Styrelseledamot

Motionssvar angående ”Är internhyra rimligt?”

1 (1 )

MOTIONSSVAR
Motion angående strategisk tacoreserv

Kårhuset Lund, 4 februari 2014
Sara Gunnarsson, Styrelseledamot

Motionssvar: Motion angående strategisk
tacoreserv
Styrelsen yrkar på
att

avslå motionen.

I styrelsens tjänst,

SARA GUNNARSSON,
Styrelseledamot

Motionssvar angående strategisk tacoreserv

1 (1 )
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KAPITEL 1
Sektionen
§1:1

Namn

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

§ 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.

§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.
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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 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.

§4:5:2

Höstterminsmöte 1

Vid höstterminsmötet skall följande ärenden tas upp:
A)
Val av mötessekreterare.
B)
Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

5

Stadgar för Maskinsektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
2014-01-08

C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

Fråga angående mötets behöriga utlysande.
Fastställande av föredragningslistan.
Resultatrapport för första halvåret.
Revidering av reglementen.
Val av två revisorer med suppleanter.
Val av Inspektor (endast udda år).
Val av Teknologstyrelse.
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.

§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.
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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.
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KAPITEL 6
Valberedningen
§6:1

Sammansättning

Sektionens valberedning består av 5 sektionsmedlemmar, där
ordförande och 4 ledamöter väljs på vårterminsmötet. Då
väljs även 5 personliga suppleanter, som inträder vid
ordinarie ledamots avsägelse.

§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 sektionsstyrelsen 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.
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.

8

Stadgar för Maskinsektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
2014-01-08

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.
B)
närvara med yttrande- och yrkanderätt vid
sektionsorganens sammanträden.
C)
erhålla gratis inspektorsöl 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 samt för
varje konto ytterligare minst två av sektionsstyrelsen utsedda
funktionärer. 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 Seniors,
øverphøs 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.

§11:9

Åligganden

Det åligger sektionsstyrelsen att:
A)
inför sektionsmöte ansvara för sektionens hela
verksamhet.
B)
förbereda sektionsmöten.
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C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

J)
K)

L)
M)
N)

§11:10

Solidaritet

verkställa och övervaka genomförande av
sektionsmötes beslut.
tillse att gällande stadgar och förordningar för
sektionen efterlevs.
ansvara för sektionens medel.
till höstterminsmöte 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 §7:3.
välja representanter till med sektionen.
sammanhängande organ där M-teknologer bereds
säte och stämma.
på alla sätt verka för sektionens bästa.
dela ut representationsbidrag i enlighet med gällande
reglemente.
rapportera om misshälligheter i sektionens.
verksamhet till Maskinsektionens Inspektor.

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
§12:4:1

Cafémästeriet
Sammansättning

Cafémästeriet består av Cafémästaren, som är utskottets
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i
enlighet med Cafémästeriets reglemente.
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§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:
A)
upprätta och upprätthålla förbindelser mellan
näringsliv och sektion.
B)
näringslivsgruppen skall även tillse att allmänhet och
industri är välinformerade om sektionens
verksamhet.
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§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

§12:12

Skattmästeriet

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
C)
utdela medaljer på lämpligt sätt
D)
leda sektionens terminsmöten
E)
administrera sektionens arkiv
F)
hålla kontakten med sektionens alumner
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§12:12:1

Sammansättning

Skattmästeriet består av Skattmästaren, som är utskottets
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i
enlighet med Skattmästeriets reglemente.

§12:12:2

Åliggande

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

§12:13
§12:13:1

Mentorsgruppen
Sammansättning

§12:13:2

Åligganden

§12:14
§12:14:1

TD Gruppen
Sammansättning

§12:14:2

Åliggande

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.
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.
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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.

§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.
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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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Stadgar för
Kemi- och Biotekniksektionen vid Lunds Tekniska
Högskola
De första Stadgarna fastställdes av Sektionsmötet den 7 december 1965.
Denna version av Stadgarna godkändes i andra läsningen av Vårterminsmötet 2014 och fastställdes av
Teknologkårens Fullmäktige den någonting 2014.
Sedan fastställandet är ändringar tagna i följande paragrafer:
Datum
möte
Paragraf
De reviderade Stadgarna fastställdes i Teknologkårens Fullmäktige den
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§12:1
§5:2

3

Extrainsatt Sektionsmöte 2014-01-22
Bilaga 2.3
	
  

Innehållsförteckning
Definitioner
Kapitel 1 - Sektionen ....................................................................................................................................................5
Kapitel 2 - Medlemmar ................................................................................................................................................6
Kapitel 3 - Organisation ...............................................................................................................................................8
Sektionens Organ
Kapitel 4 - Sektionsmöte ..............................................................................................................................................9
Kapitel 5 - Funktionärer............................................................................................................................................ 11
Kapitel 6 - Styrelse ..................................................................................................................................................... 12
Kapitel 7 - Utskott ..................................................................................................................................................... 14
Kapitel 8 - Inspector .................................................................................................................................................. 16
Kapitel 9 - Revision ................................................................................................................................................... 17
Styrdokument
Kapitel 10 - Stadgar ................................................................................................................................................... 18
Kapitel 11 - Reglemente ............................................................................................................................................ 19
Procedurregler
Kapitel 12 - Val........................................................................................................................................................... 20
Kapitel 13 - Mötesprocedurer .................................................................................................................................. 21
Kapitel 14 - Protokoll ................................................................................................................................................ 22
Övrigt
Kapitel 15 - Upplösning ............................................................................................................................................ 23

4

Extrainsatt Sektionsmöte 2014-01-22
Bilaga 2.3
	
  

Kapitel 1
Sektionen
§1:1 Namn

Sektionens namn är Kemi- och Biotekniksektionen
(K-Sektionen) inom Teknologkåren vid Lunds
Tekniska Högskola (TLTH).

§1:2 Syfte

Sektionens syfte är att bland medlemmarna alstra
och vidmakthålla ett gott kamratskap, att främja
deras studier och utbildning, att tillvarata deras
gemensamma intressen, samt vad därmed äger
sammanhang.

§1:3 Skyddshelgon

Sektionens skyddshelgon är Miraculix.

§1:4 Sektionsfärg

Sektionens färg är gul.

§1:5 Sektionssymbol

Sektionens symbol är ett gotiskt K, ( ).
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Kapitel 2
Medlemmar
§2:1 Ordinarie medlemmar

Ordinarie medlem är endast varje, vid
Kemiteknikprogrammet och Bioteknikprogrammet
samt masterprogrammet Food Technology and
Nutrition inskriven, studerande som erlagt fastställd
avgift till TLTH.

§2:1:1 Skyldigheter

Medlem är skyldig att iaktta Sektionens Stadgar och
Reglemente.

§2:1:2 Rättigheter

Medlem äger rätt:
•

Att med en röst deltaga i de val av funktionärer
och representanter som företräder Sektionen.

•

Att närvara med yttrande-, yrkande- och rösträtt
vid Sektionsmöte.

•

Att upptaga ärenden till Sektions- och
Styrelsemöten enligt föreskrivna regler.

•

Att närvara och yttra sig vid Styrelsemöte.

•

Att ta del av protokoll och övriga handlingar
som berör sektionsverksamheten.

•

Att ställa upp som valbar person vid
funktionärs- och representantval inom sektion
och kår.

•

Att om så önskas uttrycka missnöje kring
Sektionens verksamhet, detta skall i så fall
skriftligen meddelas Revisorerna enligt §3:6.
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§2:2 Hedersmedlemmar

Till Hedersmedlem inom K-Sektionen kan person
som i hög grad har främjat K-Sektionens verksamhet
väljas. Hedersmedlem utses vid ordinarie
Sektionsmöte med minst 9/10 av samtliga avgivna
röster. Förslag till hedersmedlem kan framställas av
Medaljkommitté, Styrelsen, Inspector eller av minst
15 medlemmar. Faller förslaget införes varken
förslag eller beslut i protokollet.

§2:2:1 Skyldigheter

Hedersmedlem är skyldig att iaktta Sektionens
Stadgar och Reglemente.

§2:2:2 Rättigheter

Hedersmedlem äger rätt:
•

Att närvara med yttrande- och yrkandeträtt vid
Sektionsmöte.

•

Att närvara och yttra sig vid Styrelsemöte.

•

Att ta del av protokoll och övriga handlingar
som berör sektionsverksamheten.
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Kapitel 3
Organisation
§3:1 Relation till TLTH

Sektionen är en del av TLTH och följer därför dess
stadgar och reglemete. Samarbete och god kontankt
med TLTH och dess övriga sektioner uppmuntras.

§3:2 Firma

Sektionens firma tecknas av Ordförande,
Skattmästare samt Vice Ordförande. Firman tecknas
av minst två av de tre ovan nämnda personerna i
förening.

§3:3 Myndigheter

Sektionens verksamhet utövas genom:
•

Sektionsmöte

•

Funktionärer

•

Styrelse

•

Utskott

•

Inspector

•

Revisorer

•

Övriga organ och grupper som Sektionsmötet
eller Styrelsen finner lämpligt att inrätta.

§3:4 Högsta beslutande myndighet

Sektionsmötet utgör Sektionens högsta
beslutande myndighet.

§3:5 Högsta verkställande myndighet

Styrelsen utgör Sektionens högsta verkställande
myndighet.

§3:6 Verksamhetsår

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår är från
den 1 januari till 31 december.

§3:7 Missnöje

Finner sektionsmedlem anledning att uttrycka
missnöje, skall denne skriftligen meddela Revisorerna
detta. Revisorerna äger rätt att utlysa extra
Sektionsmöte, som har att besluta vilka åtgärder som
skall vidtagas. Vid sådant Sektionsmöte ledes
förhandlingarna av Revisorerna.
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Kapitel 4
Sektionsmöte
§4:1 Besluts- och Mötesordning
§4:1:1 Rösträtt

Rösträtt tillkommer Sektionens ordinarie
medlemmar.

§4:1:2 Beslutmässighet

Sektionsmötet äger rätt att fatta beslut om antalet
närvarande röstberättigade medlemmar är minst 20
stycken.

§4:1:3 Motioner

Varje medlem äger rätt att ta upp ärende på
Sektionsmöte. Motion skall skriftligen ha inkommit
till Sektionens Styrelse senast tio läsdagar innan
Sektionsmötet för att komma upp på dagordningen.
I dessa tio läsdagar räknas ej dagarna under
tentamensperioder och ferier.

§4:1:4 Förhållningsregler

Förhållningsregler gällande val, mötesprocedurer
samt protokoll återfinns i Kapitel 12, 13 samt 14.

§4:2 Ordinarie Sektionsmöte
§4:2:1 Tidpunkt

Styrelsen väljer datum för Sektionsmöte i samråd
med Talmannen. Under året skall två ordinarie
Sektionsmöten hållas, ett Vårterminsmöte i läsperiod
VT 2 och ett Höstterminsmöte i läsperiod HT 2.

§4:2:2 Utlysande

Kallelse till ordinarie Sektionsmöte skall av
Talmannen och Sekreteraren anslås senast femton
läsdagar före Sektionsmötet. Kallelse till
Sektionsmöte får ej ske, ej heller må Sektionsmöte
hållas, under tentamensperiod eller ferier.
Föredragningslista och handlingar till Sektionsmöte
skall av Talmannen anslås senast fyra läsdagar innan
mötet.

§4:2:3 Vårterminsmöte

Vid Vårterminsmötet skall följande ärenden tas upp:
•

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för
det förflutna verksamhetsåret.

•

Resultatdisposition.

•

Revisorernas berättelse för samma tid.

•

Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för det
förflutna verksamhetsåret.

•

Val av delar av Valberedning.
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•

§4:2:4 Höstterminsmöte

Övriga ärenden i enlighet med Styrelsens önskan
eller medlems önskan enligt §4:1:3.

Vid Höstterminsmötet skall följande ärenden tas
upp:

§4:3 Extra Sektionsmöte

•

Styrelsens förslag till rambudget för
nästkommande verksamhetsår.

•

Val av Styrelse.

•

Val av övriga funktionärer såvida inget annat
föreskrives i Stadgar eller Reglemente.

•

Val av eventuella tilläggsfunktionärer, så som
t.ex. lärlingar.

•

Val av ledamot i TLTH:s valnämnd.

•

Val av Revisorer

•

Övriga ärenden i enlighet med Styrelsens
önskan eller medlems önskan enligt §4:1:3.

Extra Sektionsmöte skall hållas då antingen:
• Sektionens Styrelse finner så nödvändigt.
•

Sektionens Revisorer hos Styrelsen därom
skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket
ärende som önskas behandlas.

•

Minst 25 medlemmar hos Styrelsen därom
skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket
ärende som önskas behandlas.

Dylikt möte skall hållas inom tio läsdagar efter det att
anhållan inkommit till Styrelsen, dock måste tiden
mellan två på varandra följande Sektionsmöten vara
minst trettio dagar.

10

Extrainsatt Sektionsmöte 2014-01-22
Bilaga 2.3
	
  

Kapitel 5
Funktionärer
§5:1 Definition

Med funktionär avses alla personer som har
förtroendeuppdrag inom Sektionen enligt gällande
Stadgar och Reglemente.

§5:2 Medlemskapskrav

Funktionär, undantaget Revisor och Inspector, är
skyldig att under sin mandattid vara medlem av
Sektionen. Om särskilda skäl föreligger kan Styrelseeller Sektionsmöte bevilja undantag från detta krav.

§5:3 Åligganden

Det åligger Sektionens funktionärer att:
•

Följa gällande Stadgar och Reglemente.

•

Efter mandattidens slut inlämna förslag till
revidering av Reglementet till Styrelsen.

•

Även i övrigt på alla sätt verka för Sektionens
bästa.

•

Att i största möjliga mån närvara vid
Sektionens Sektionsmöte.

§5:4 Mandatperiod

Funktionärernas mandatperiod är från den 1 januari
till 31 december, om ej annat föreskrivs i Stadgar
eller Reglemente.

§5:5 Överlämning

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

§5:6 Val

Funktionär väljs enligt föreskrifterna i kapitel 12.

§5:7 Avsättande

Funktionär kan avsättas av såväl Styrelse- som
Sektionsmöte. Avsättande av Styrelseledamot,
Revisor och Inspector kan bara genomföras av
Sektionsmötet. Om funktionären så önskar kan
avsättande beslutat av Styrelsemöte överklagas till
Sektionsmöte.

§5:8 Avsägelser

Avsägelser behandlas av Styrelsen. Avsägelser av
Styrelse, Revisor och Inspector kan bara behandlas
av Sektionsmötet.
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Kapitel 6
Styrelse
§6:1 Sammansättning

Styrelsen utgörs av Ordförande, Sekreterare,
Skattmästare, Vice Ordförande,
Studierådsordförande, Källarmästare, Sexmästare,
IKG-Ordförande, Øverphøs samt
Aktivitetsordförande. En Styrelse bestående av
medlemmar från en bred spridning av årskurser
förordas.

§6:2 Befogenhet

Styrelsen är Sektionens högsta verkställande organ
och äger beslutsmandat i alla sektionsorgan.

§6:3 Styrelsemöte
§6:3:1 Beslutsmässighet

Sektionens Styrelse är beslutsmässig om minst sex
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal fäller
Ordförandens röst avgörandet.

§6:3:2 Tidpunkt

Styrelsen sammanträder på kallelse av Sektionens
Ordförande samt då Sektionens Revisorer eller
någon av ledamöterna så kräver. Styrelsemöte ska
hållas minst tre gånger per termin. Vid Styrelsemöte
skall protokoll föras.

§6:3:3 Utlysande

Kallelse till Styrelsemöte och föredragningslista skall
senast fem läsdagar före sammanträdet tillställas
Styrelsens ledamöter samt Revisorer, Inspector och
TLTH. Kallelsen skall anslås på lämpligt sätt synligt
för medlemmarna.

§6:3:4 Adjungeringar

Rätt att adjungeras till Styrelsens sammanträde
tillkommer Inspector, Kårordförande,
sektionskontakter från TLTH, Sektionens
medlemmar samt de Styrelsen finner lämpliga.

§6:3:5 Förhållningsregler

Förhållningsregler gällande val,
mötesprocedurer samt protokoll återfinns i
Kapitel 12, 13 samt 14.

§6:4 Åligganden

Det åligger Styrelsen att:
• Inför Sektionsmötet ansvara för Sektionens
verksamhet.
• Tillsammans med Sektionens Talman förbereda
och genomföra Sektionsmöten.
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• Verkställa och övervaka genomförandet av
Sektionsmötets beslut.
• Tillse att gällande Stadgar och förordningar för
Sektionen efterlevs.
• Ansvara för Sektionens medel.
• Till Höstterminsmöte framlägga förslag till
rambudget.
• Bereda inkomna förslag, handha Sektionens
korrespondens samt i övrigt sköta löpande
ärenden.
• Senast sju veckor efter verksamhetsårets slut till
Revisorerna överlämna verksamhetsberättelse,
protokoll och övriga handlingar Revisorerna önskar
ta del av.
• I september månad ur varje årskurs välja två
kursutvärderare.
• Följa åliggandena för Styrelsen i Reglementet.
• I övrigt tillvarata Sektionens intressen och främja
dess utveckling.

§6:5 Solidaritet

Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut
som fattats i Styrelsen är solidariskt ansvarig för
detta. Styrelseledamot som ej varit närvarande vid
beslut är solidariskt ansvarig om denne inte
reserverat sig i protokollet senast vid nästa
sammanträde.

§6:6 Mandatperiod för IKG-Ordförande IKG-Ordförande har en förlängd mandattid, från
första januari till sista februari året därpå. De två sista
månaderna av mandattiden har avgående IKGOrdförande inget mandat i Styrelsen utöver vanlig
sektionsmedlems rättigheter.
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Kapitel 7
Utskott
§7:1 Definition

Sektionens utskott är följande:
• Allmänna Utskottet, AU
• Idrottsutskottet, IdrU
• Industrikontaktgruppen, IKG
• Informationsutskottet, InfU
• Kommando Gul, KG
• Kulturutskottet, KU
• Källarmästeriet, KM
• Medaljkommittén
• Phøset
• Sexmästeriet, 6M
• Studierådet, SrBK
• Valberedningen

§7:2 Uppgift

Utskotten ansvarar för att driva verksamhet och
tillgodose medlemmarnas intressen inom respektive
verksamhetsområde enligt Reglementets kapitel 3,
samt att verkställa av Styrelsen och Sektionsmötet
ålagda uppgifter. Utskotten bör delta i de kollegier
och forum för erfarenhetsutbyte som finns
tillgängliga.

§7:3 Befogenhet

Inom respektive verksamhetsområde äger utskott
rätt att fatta och verkställa beslut, då Styrelse eller
Sektionsmöte ej annorlunda beslutar.

§7:4 Ansvar

Alla utskott är ansvariga inför Styrelsen för sin
verksamhet utom Medaljkommittén och
Valberedningen som svarar inför Sektionsmötet.

§7:5 Sammansättning

Utskotten har av Sektionsmötet utsedda
utskottschefer och ekonomiansvariga. Om utskottet
saknar en funktionärspost med ekonomiskt ansvar
skall en sådan utses inom utskottet. Utskottens
övriga sammansättning beskrivs för respektive
utskott i Reglementet kapitel 3.
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§7:6 Särskilda regler för Studierådet
§7:6:1 Besluts- och mötesordning
§7:6:1:1 Beslutsmässighet

Studierådet är beslutsmässigt om minst sex
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal
fäller Studierådsordförandens röst avgörandet.

§7:6:1:2 Sammanträde

Studierådet sammanträder på kallelse av
Studierådsordförande samt då någon av ledamöterna,
eller Styrelsen så kräver. Sammanträde skall
hållas minst tre gånger per termin. Vid sammanträde
skall protokoll föras. Protokollet skall anslås.

§7:6:1:3 Utlysande av möte

Kallelse till Studierådsmöte och föredragningslista
skall senast fem läsdagar före sammanträdet tillställas
Studierådets ledamöter samt Revisorer.
Kallelsen skall anslås på SrBK:s anslagstavla.

§7:6:1:4 Adjungeringar

Rätt att adjungeras till Studierådets sammanträde
tillkommer Inspector, Vice Kårordförande,
Sektionens samtliga medlemmar samt de Studierådet
finner lämpliga.
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Kapitel 8
Inspector
§8:1 Åligganden

Sektionens verksamhet står under överinseende av
en Inspector. Inspector skall ägna uppmärksamhet
åt och stödja Sektionens verksamhet, samt vad
därmed äger sammanhang. Det åligger Inspector att
hålla sig informerad om Sektionens verksamhet.

§8:2 Arkivlitern

Inspector förvarar arkivlitern i en adiabatisk,
isoterm, isobar, isokor och isograv garderob mellan
två på varandra följande kalibreringar.

§8:3 Rättigheter

Inspector äger rätt:
• Att övervara samtliga Sektionens myndigheters
sammanträden med yttranderätt och yrkanderätt.
• Att erhålla samtliga handlingar rörande Sektionens
myndigheters sammanträden.
• Att ta del av Sektionens protokoll och övriga
handlingar, samt att i övrigt bli informerad om
Sektionens verksamhet.
• Att erhålla av Sektionen utgivna publikationer.
• Att erhålla anmodan till Sektionens arrangemang.

§8:4 Val

Inspector väljes av ordinarie Höstterminsmöte för en
tid av två år. Inspectorn skall väljas ur K-Sektionens
lärarkollegium. Inspectorn kan endast sitta två
mandattider i följd.

§8:5 Vikarierande Inspector

Vid en tids frånvaro kan Sektionsmötet, om det
finner lämpligt, besluta att en vikarierande Inspector
ersätter den ordinarie under dennes frånvaro.
Vikarierande Inspector bör väljas bland de som har
rutin på området, till exempel emeritus, studierektor
eller liknande.
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Kapitel 9
Revision
§9:1 Revisorerna
§9:1:1 Valbarhet

Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare,
ha den insikt i ekonomiska förhållanden som
uppdraget kräver och ha god insikt i Sektionens
verksamhet. En person är inte valbar som Revisor
om denne har näringsförbud. Revisorerna får inte
revidera ett år då de haft ekonomiskt ansvar på
Sektionen.

§9:1:2 Åligganden

Det åligger revisorerna att:
• Granska Sektionens böcker och räkenskaper.
• Ta del av Sektionsmötenas och Styrelsens
protokoll.
• Kontrollera verkställd inventering av Sektionens
kassa och övriga tillgångar.
• Tillse huruvida Sektionens organisation av och
kontroll över bokföringen är tillfredsställande.
• Senast tio läsdagar innan Vårterminsmötet eller
Höstterminsmötet till Styrelsen inlämna
revisionsberättelse.
• Till Terminsmötena inlämna förslag till
erforderliga ändringar av Sektionens Stadgar och
Reglemente.

§9:1:3 Rättigheter

Revisorerna äger rätt att:
• Närhelst de önskar ta del av Sektionens samtliga
räkenskaper, protokoll och andra handlingar.
• Begära och erhålla upplysningar rörande
verksamhet och förvaltning.
• När de finner det nödvändigt sammankalla
Sektionens myndigheter.

§9:1:4 Mandatperiod

Revisorerna har mandatperioden 1
januari till 30 juni nästkommande år dock revideras
endast det första verksamhetsåret.

§9:2 Extra revision

I händelse av att bokföringsansvarig avgår under
verksamhetsåret skall berörd verksamhet revideras.
Delårsbokslutet skall inlämnas till Revisorerna senast
fjorton dagar efter avgång.
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Kapitel 10
Stadgarna
§10:1 Definition

Stadgarna utgör grunden för Sektionens
styrdokument och reglerar dess
verksamhet.

§10:2 Tolkning

Vid tolkning av Stadgarna gäller Inspectorns åsikt
intill dess att Sektionsmötet beslutat i saken. Vid
avsaknad av Inspector gäller Sektionens Ordförandes
åsikt intill dess att Sektionsmötet beslutat i saken.

§10:3 Ändring

Förslag till ändring av dessa Stadgar ska inlämnas till
Styrelsen senast tio läsdagar före Sektionsmötet. För
ändring av Stadgarna fordras bifall med minst 2/3
majoritet på två på varandra följande Sektionsmöten,
varav minst ett ska vara ordinarie.

§10:4 Giltighet

Dessa Stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av
TLTH:s Fullmäktige.
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Kapitel 11
Reglemente
§11:1 Definition

Reglementet är ett tillägg till Sektionens
Stadgar där tillämpningar och övriga
föreskrifter finns.

§11:2 Tolkning

Tolkning av Reglementet görs av Ordföranden i
samråd med Styrelsen och Inspectorn.

§11:3 Ändring

Förslag om ändring av Reglementet behandlas som
en vanlig motion. För ändring krävs minst 2/3
majoritet vid Sektionsmöte.

§11:4 Giltighet

Reglementet är giltigt omedelbart efter protokollet
från Sektionsmötet som fastställde det är justerat.
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Kapitel 12
Val
§12:1 Valbarhet

Valbar är endast kandidat som uppfyller §5:2.

§12:2 Kandidering

Utöver Valberedningens förslag (se Reglementet
3.12) finns möjlighet till fri motkandidering under
Sektionsmöte fram till tiden för frågans avgörande.

§12:3 Fyllnadsval

Inspector, Revisorer och Styrelsemedlemmar kan
endast väljas av Sektionsmöte. Fyllnadsval av övriga
funktionärer kan förrättas av Styrelsen.
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Kapitel 13
Mötesprocedurer
§13:1 Förhandlingsordning

Som förhandlingsordning skall kapitlet om
förhandsordning i TLTH:s Stadgar gälla, härvid
motsvaras Fullmäktige (FM) av Sektionsmöte och
Kårordföranden av Sektionens Ordförande.

§13:2 Jäv

Ingen må deltaga i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd
för vilken denna är ansvarig eller beslut vars utgång
denna kan äga ett ekonomiskt intresse av.
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Kapitel 14
Protokoll
§14:1 Protokoll
§14:1:1 Möte

Protokoll från Sektions- och Styrelsemöten skall
justeras inom tio läsdagar efter respektive möte.
Protokollet skall justeras av mötesordförande samt
två på mötet valda justerare.
Då en ekonomiskt ansvarig person väljs på ett
Sektionsmöte skall förutom namn denna persons
fullständiga personnummer infogas i protokollet.

§14:1:2 Offentliggörande

Protokollen skall sedan de justerats finnas tillgängliga
för Sektionens medlemmar.
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Kapitel 15
Upplösning
§15:1 Upplösning

Sektionen kan endast upplösas den dag då himlen
faller ner över våra huvuden.
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