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21 Övrigt
22 OFMA

Diskussion
Beslut

I Teknologkårens tjänst,

MARIA GUNNARSSON
Kårordförande 18/19

Kommentarer till dagordningen
§4

Fullmäktige föreslås välja Tim Djärf till mötesordförande

§5

Inga förslag till sekreterare finns.

§6

Inga förslag till justeringspersoner finns.

§7

Fullmäktige föreslås ge en veckas tid för att färdigställa protokollet samt en
vecka för justering. Det innebär att det ska vara färdigskrivet den 25 februari
2019 och färdigjusterat den 4 mars 2019.

§8

Fullmäktige föreslås adjungera alla som skriver upp sig på en runtskickad lista.

§ 12

Ej färdiga protokoll: FM5.5 2018, FM6 2018, FM8 2018.

§ 15

a) Doktorandsektionen har nominerat William Rosengren.
b) Doktorandsektionen har nominerat Ilse Svensson de Jong.
c) Måns Axelsson blev tillförordnad på FM8 2018 då han inte kunde delta på
själva mötet, därför behandlas det valet igen.
d) Mohamad Alissa och Åke Edqvist har inkommit med kandidaturer.
e) Mohamad Alissa har inkommit som kandidat.
f) Mohamad Alissa har inkommit som kandidat.

§ 17

Detta är en andra läsning av stadgeändringen. Propositionen bifölls i en första
läsning under HöstFM 2018.

§ 18

Detta är en första läsning av stadgeändringen.
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RAPPORT
KFS styrelse
Kårhuset Lund, 2019-02-11
Sara Gunnarsson, Styrelseordförande för KFS

Rapport från KFS styrelse
Övergripande
I november hade KFS sin årsstämma där föregående verksamhetsårs årsredovisning lades
fram och resultaträkning och balansräkning för året fastställdes. Årets resultat landade på
+155 947 SEK. Föregående styrelse, samt KFS VD, beviljades ansvarsfrihet för året och en
ny styrelse valdes. Två nya styrelseledamöter valdes in och undertecknad valdes till
styrelseordförande för det kommande verksamhetsåret. KFS har även fått en ny revisor.
Efter årsstämman höll styrelsen ett konstituerande styrelsemöte där beslut så som
firmateckning, arbetsordning samt VD instruktion fattades utan några förändringar från
tidigare år. Sedan dess har styrelsen haft ytterligare två möten.

Andrahandsbokhandel
Den stora fråga som KFS har jobbat med under den senaste tiden har varit implementering
av en andrahandsbokhandel. Ett affärssystem som stödjer denna funktion har köpts in och
standardavtal mellan KFS och de studenter som lämnar in böcker har upprättats. I dagsläget
är andrahandsbokhandeln igång och funktionerande och nu är frågan hur vi på bästa sätt kan
sprida information om att detta är en service som KFS numera erbjuder, speciellt för att få in
böcker inför respektive kursstart för att på så sätt kunna erbjuda ett brett sortiment för våra
studenter.

Strategi för KFS
Vidare så har KFS styrelse påbörjat ett strategiskt arbete med utgångspunkt i den vision och
de mål som finns statuerade i ägardirektiven från Kåren. Vi har börjat med en nulägesanalys
över vad vi anser vara våra styrkor och svagheter idag i relation till våra mål och har börjat
spåna kring idéer angående vad vi kan bli bättre på och var vi borde fokusera vårt kommande
arbete. Nästa steg är att konkretisera ner dessa idéer till mer specifika planer över hur vi ska
fortsätta vårt arbete och uppstart av nya projekt som vi anser vara viktiga för att utveckla
KFS verksamhet i enligt med vår vision och våra mål.

I KFS tjänst, dag som ovan

SARA GUNNARSSON

Styrelseordförande för KFS
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STYRELSERAPPORT
FM1
Kårhuset Lund, 2019-02-10
Hanna Järpedal, Styrelseordförande 18/19

Styrelserapport FM1 - 2019
Först och främst hej och välkomna! Detta är en rapport från styrelsen som är till för att hålla
FM uppdaterade om vad som i stora drag händer i den operativa verksamheten som
Kårstyrelsen bedriver. Sedan vi sist rapporterade in till FM8 så har Kårstyrelsen haft sitt sista
möte för förra året och sitt första möte för detta året. På mötena diskuterades mycket och
det upptogs en ny Fri förening – Lund Formula student, beslutades om att godkänna
ansvarsfrihet för REFTECs styrelsen 2017/18 samt uppdatering av attestlistan.
Styrelsen har haft flera remisser ute, varav en av dem berör att avskaffa Fria Föreningar till
förmån för Samarbetsföreningar som har lite fler skyldigheter vilket tillåter oss att hålla bättre
kontakt med föreningarna än i nuläget. En remiss finns ute just nu som berör Riktlinjer för
kollegier samt en om införandet av en Policy för entledigande och avstängning.
Styrelsen har när ni läser detta fastställt de nya VP-plansgrupperna och arbetet med VP:n
kommer då fortsätta från hösten. Styrelsen har också tagit initiativ till en mer offensiv
marknadsföringskampanj som kommer genomföras v.7, något vi hoppas ska hjälpa något
mot det låga söktrycket på våra poster. Styrelsen har även arbetat hårt med planerandet och
genomförandet av både FM-utbildningen och Styrelseutbildningen (för alla styrelser på
sektionerna och i de Fria Föreningarna) som snart ska genomföras.
Dessutom har Gasque-köket som tidigt i vintras drabbades av en svår fuktskada nu
renoverats klart och vi kommer få ett mindre totalt inkomstbortfall än vad vi först var rädda
för. Tack och bock för snabba renoveringar!

I Styrelsens tjänst, dag som ovan

HANNA JÄRPEDAL

Styrelseordförande 18/19
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RAPPORT
Rapport från presidiet
Kårhuset Lund, 2019-02-11
Maria Gunnarsson, Kårordförande 18/19

Rapport från presidiet
Avser perioden 2019-01-01 – 2019-02-10.

Allmänt
För de kvarsittande heltidarna så innebar julen lite välbehövlig ledighet. De första veckorna
på året har innehållit en hel del överlämning till de nypåstigna. Flera av heltidarna deltog även
i en utbildning i hantering av sexuella trakasserier som arrangerades av AFKKLUS och
Studentprästernas kriskurs. Överlämningen avslutades med en teambuildingresa till Polen.
Efterhand som Sektionernas verksamhet har dragit igång så har heltidarna även börjat gå på
sektionsstyrelsemöten för att rapportera från Kåren och bistå med kunskap så gott det går.
Kollegieverksamheten där Sektionernas motsvarigheter till olika poster ses för att utbyta
erfarenheter har även den startat upp, och många har redan haft sitt första möte.
Då Teknologkåren saknar personer till en del funktionärsposter så har vi även lagt en del tid
på att planera en marknadsföringskampanj för att locka fler personer till att engagera sig på
Kåren. Denna är tänkt att starta v 7, och förhoppningsvis innebär det att vi kan hitta
kandidater till några av de vakanta posterna.
I övrigt så rullar den löpande verksamheten på bra med allt det innebär av möten,
mejlhantering, uthyrningar och att hjälpa medlemmar med alla möjliga typer av frågor.

Utbildning
Utbildningsheltidarna (Huvudansvarig för utbildningsfrågor, Utbildningsansvarig för interna
frågor, Utbildningsansvarig för externa frågor samt Studiesocialt ansvarig) lägger mycket av
sin tid på möten med olika organ på LTH, med de andra kårerna på LU och att hjälpa till i
studentärenden. LTH har haft sitt första styrelsemöte för terminen där KO och HU deltog,
och i skrivande stund är UE iväg på medlemsmöte för SFS, Sveriges förenade studentkårer,
ett nationellt samarbete.
Nytt på utbildningsfronten är att vi numera får delta på LTHs prefektmöten; möten som
LTHs rektor har med alla institutioners prefekter. Det har vi inte fått tidigare, och Kåren har
kämpat för detta i många år så detta är vi mycket nöjda över.
SA håller även på med ett samarbete med LTH kring en kampanj som ska kallas ”Det är
aldrig OK” som syftar till att uppmärksamma beteenden som vi inte accepterar på varken
Teknologkåren eller LTH. Tanken är att kampanjen ska lanseras i mars.

Näringsliv
Nypåstigna Projektledaren för ARKAD håller på med rekrytering av sin projektgrupp för
fullt, och i dagsläget saknas bara några få poster så det har gått bra. Projektledaren för
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ARKAD och Näringslivsansvarig besökte även CHARM, Chalmers arbetsmarknadsmässa, i
början av februari för att få inspiration och nätverka.
Näringslivsansvarig har även arrangerat några lunchföreläsningar och en ledarskapsutbildning
med Teach for Sweden. Athena har haft kickoff med sitt mentorskapsprogram som är
väldigt populärt, mycket roligt. De andra projekten inom Näringslivsutskottet jobbar även de
på för fullt, exempelvis Innovation Week som går av stapeln senare i vår.

Fritid
I början av terminen så arrangerades en internationell nollning koordinerad av HIntInt för de
internationella studenterna som börjar denna termin. Heltidarna hjälpte till med att laga mat
till Pre Reg day och att jobba under Welcome party, en fest för alla LUs internaionella
studenter, som Aktsam ansvarar för.
Höstens nollning har vår, för första gången på länge, ideella Nollegeneral hand om. Än så
länge saknas det en del folk inom NollU, men förutom det så har arbetet flutit på bra så
långt.
Aktsam har den senaste tiden även hjälpt vår Jubileumsgeneral med intervjuer till
projektgruppen för vårt 35 årsjubileum som kommer att firas veckan som inleds med den 13
maj i år med en jubileumsbal den 18 maj.
Pedellen och Aktsam har även fixat med lite olika problem i våra lokaler, och en positiv
nyhet rörande det har varit att Gasqueköket som har renoverats för fuktskada blev färdigt
redan i januari och inte flera månader senare som befarat.

I Presidiets tjänst, dag som ovan

MARIA GUNNARSSON
Kårordförande 18/19
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Entledigande av ledamöter i STLH
Kårhuset Lund, 2019-02-10
Marcus Bäcklund, Huvudansvarig för utbildningsfrågor 17/19

Entledigande av ledamöter i SLTH
Bakgrund
Ilse Svensson de Jong och Carl Johannesson har via mejl meddelat att de önskar att bli
entledigade från sina poster som ordinarie respektive suppleant i SLTH, LTH:s styrelse. I
samband med detta så har det inkommit kandidater från Doktorandsektionen i syfte att fylla
posterna.

Förslag
Jag yrkar
att

entlediga Ilse Svensson de Jong från posten som ordinarie ledamot i STLH.

att

entlediga Carl Johannesson från posten som suppleant i SLTH.

I studenternas tjänst, dag som natt

MARCUS BÄCKLUND

Huvudansvarig för utbildningsfrågor 17/19
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Entledigande av ledamot i Kårstyrelsen
Kårhuset Lund, 2019-02-10
Maria Gunnarsson, Kårordförande 18/19

Entledigande av ledamot i Kårstyrelsen
Bakgrund
Sophia Grimmeiss Grahm har meddelat via mejl att hon på grund av utbytesstudier i Nya
Zeeland denna termin önskar att bli entledigad från posten som ledamot i Kårstyrelsen.

Förslag
Jag yrkar
att

entlediga Sophia Grimmeiss Grahm från posten som ledamot i Kåsrtyrelsen
för det återstående av mandatperioden.

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

MARIA GUNNARSSON
Kårordförande 18/19
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Stadfästande för E-sektionen inom TLTH

E-sektionen inom TLTH

Stadfästande av stadgeändringar: HT18
Under höstterminen 2018 bifölls två förslag på stadgeändring (i andra läsningen). Motionerna finns
bifogade nedan och de gamla samt de nya (med markeringar) stadgarna bifogas i en bilaga.

Ändring 1: Motion om Redaktionella organ
Sektionen beslutade under höstterminsmötet 2018 att stryka “Kapitel 11 - Redaktionella organ”
från stadgan. Motivering för denna ändring är att kapitlet är utdaterat. Sektionsmötet ska inte behöva bestämma över allt som styrelsen publicerar, exempelvis på Instagram. Se bilaga för
ytterligare underlag.

Ändring 2: Motion om Vice-poster som styrelsens suppleanter
Under samma sektionsmöte som behandlade ändringen om Redaktionella organ beslutade mötet
att bifalla en motion gällande sektionens vice-poster. Motiveringen för motionen är tvådelad. Dels
handlar det om att förtydliga sektionens Vice-poster, d.v.s specificera vilka poster som faller under
rollen Vice. Den andra delen är för att lyfta fram vice-posten mer och föra den närmre styrelsen.
Se bilaga för ytterligare underlag. Följande ändringar gjordes:
∙ §8.4 Vice suppleanter De poster som i reglementet uttryckligen beskrivs som en vice är suppleanter till sina respektive utskottsordförande i styrelsen. En suppleant kan, efter respektive
utskottsordförandes skriftliga godkännande till Ordföranden, ställföreträda utskottsordföranden vid ett Styrelse- möte med yttrande-, yrkande- och rösträtt.
För att en suppleant ska få ställföreträda sin respektive utskottsordförande måste denne
uppfylla kraven beskrivna under §8:3.
∙ §8.6 Beslut Styrelsen är beslutsmässig om minst sex (6) ledamöter är närvarande.
Styrelsen är beslutsmässig om minst sex (6) ordinarie ledamöter är närvarande.
∙ §8.2 Sammansättning Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.
Styrelsen utser inom sig en Vice Ordförande till att ställföreträda Ordföranden vid situationer då Ordföranden inte längre har möjligheten att fullfölja sitt uppdrag. Vice Ordförande
har också till uppgift att agera styrelsemötesordförande då Ordföranden inte kan närvara.
∙ §8.8 Ständigt adjungerade
a) Styrelsens ledamöter,
b) Styrelsens suppleanter enligt §8:4,
c) Revisorerna,
d) ...
∙ §8.9 Kallese
a) Styrelsens ledamöter,
b) Styrelsens suppleanter enligt §8:4,
c) Revisorerna,
d) ...
∙ §8.11 Skyldigheter
att ...
att handlägga fyllnadsval i enlighet med §12:3,
Sida 1 av 2
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att hålla styrelsens suppleanter välinformerade om styrelsens och Sektionens verksamhet,
samt
att även i övrigt på alla sätt verka för sektionens bästa.
Jag yrkrar på
att ni stadfäster ändringarna enligt ovan i sektionens stadgar.

I sektionens tjänst

Daniel Bakic
Ordförande 2018
Sida 2 av 2
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Motion: Borttagandet av redaktionella organ från stadgan
Stadgans kaptiel 11 om redaktionella organ är väldigt utdaterat. Istället för att uppdatera det,
så vill vi ta bort det helt. Detta eftersom vi inte ser någon mening med att sektionsmötet ska
bestämma huruvida styrelsen får posta kattbilder på Instagram eller inte.
Med anledning som ovan yrkar vi på
att styrka kapitel 11 från stadgan.

Med vänliga hälsningar

Erik Månsson
Ordförande 2017

Motion: Borttagandet av redaktionella organ från stadgan

Sophia Grimmeiss Grahm
Förvaltningschef 2017
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Motion: Vice-poster som styrelsens suppleanter
I samband med införandet av vice-kavajerna på HT/17 uppkom det diskussioner om vilka poster
som egentligen är vice till styrelsen och vad det innebär att vara vice. I en del utskott är detta
väldigt tydligt, till exempel i Källarmästeriet. Vice Krögare kan hålla i egna gillen och på så
vis ersätta eller komplettera Krögaren. Förvaltningsutskottet och Nollningsutskottet är exempel
på utskott där strukturen är mindre tydlig. Till Förvaltningschefen finns det två möjliga vice:
Skattmästaren och Vice Förvaltningschef. Vi anser att båda dessa är naturliga vice men med olika
ansvarsområden. I Nollningsutskottet väljs Vice Øverphøs internt och kan i dagsläget inte kopplas
till en specifik post. En möjlighet skulle kunna vara att införa en post Vice Øverphøs, men vi väljer
att inte behandla det i denna motion.
I dagsläget är glappet mellan styrelsen och deras vice stort. Av erfarenhet vet vi att som vice är
det väldigt svårt att få insikt inte bara i styrelsens verksamhet, men även i de övriga utskottens,
sektionernas samt Kåren centrala verksamhet. Med våra föreslagna ändringar skulle vice på ett
naturligt sätt komma närmare styrelsen och få bättre insikt i deras arbete. Detta skulle leda till
att fler, utöver styrelsen, får insikt i sektionens kärnverksamhet. Detta möjliggör även för alla vice
utskottsordförande att ta mer ansvar och få bättre förutsättningar för att avlasta och komplettera
sina respektive utskottsordförande. Med anledning av detta vill vi nu lyfta frågan med ett förslag
på hur detta kan genomföras.

Motion: Vice-poster som styrelsens suppleanter
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Handlingar HT/18
2018-11-22

Vi yrkar på
att i stadgan lägga till paragraf §8:4 Suppleanter, före nuvarande paragraf §8:4 Mandattid, med
följande text:
De poster som i reglementet uttryckligen beskrivs som en vice är suppleanter till sina respektive utskottsordförande i styrelsen. En suppleant kan, efter respektive utskottsordförandes
skriftliga godkännande till Ordföranden, ställföreträda utskottsordföranden vid ett Styrelsemöte med yttrande-, yrkande- och rösträtt.
För att en suppleant ska få ställföreträda sin respektive utskottsordförande måste denne
uppfylla kraven beskrivna under §8:3.
att i stagdan under §8:6 Beslut, ändra
Styrelsen är beslutsmässig om minst sex (6) ledamöter är närvarande.
till
Styrelsen är beslutsmässig om minst sex (6) ordinarie ledamöter är närvarande.
att i stadgan under §8:2 Sammansättning, ändra
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.
till
Styrelsen utser inom sig en Vice Ordförande till att ställföreträda Ordföranden vid situationer
då Ordföranden inte längre har möjligheten att fullfölja sitt uppdrag. Vice Ordförande har
också till uppgift att agera styrelsemötesordförande då Ordföranden inte kan närvara.
att i stadgan under §8:8 Ständigt adjungerade, lägga till
a) Styrelsens suppleanter enligt §8:3
före
a) Revisorerna,
att i stadgan under §8:9 Kallelse, lägga till
b) Styrelsens suppleanter enligt §8:3
före
b) Revisorerna,
att i stadgan under §8:11 Skyldigheter, lägga till
att hålla styrelsens suppleanter välinformerade om styrelsens och Sektionens verksamhet,
före
att även i övrigt på alla sätt verka för sektionens bästa.

Motion: Vice-poster som styrelsens suppleanter

Sida 2 av 3
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E-sektionen inom TLTH

att i reglementet, under 10:2:E, under “Vice Förvaltningschef”, lägga till
– Denna post är en vice till utskottsordföranden.
att i reglementet, under 10:2:E, under “Skattmästaren”, lägga till
– Denna post är en vice till utskottsordföranden.
att i reglementet, under 10:2:F, under “Vice Kontaktor”, lägga till
– Denna post är en vice till utskottsordföranden.
att i reglementet, under 10:2:G, under “Vice Näringslivsutskottsordförande”, lägga till
– Denna post är en vice till utskottsordföranden.
att i reglementet, under 10:2:H, under “Vice Entertainer”, lägga till
– Denna post är en vice till utskottsordföranden.
att i reglementet, under 10:2:I, under “Vice Krögare”, lägga till
– Denna post är en vice till utskottsordföranden.
att i reglementet, under 10:2:J, under “Vice Cafémästare”, lägga till
– Denna post är en vice till utskottsordföranden.
att i reglementet, under 10:2:K, under “Vice Sexmästare”, lägga till
– Denna post är en vice till utskottsordföranden.
att i reglementet, under 10:2:M, under “Vice SRE-Ordförande”, lägga till
– Denna post är en vice till utskottsordföranden.
att de föreslagna ändringarna av reglementet tas i samband med den andra läsningen av de
föreslagna ändringarna av stadgan.

Med vänliga hälsningar

Erik Månsson
Ordförande 2017

Motion: Vice-poster som styrelsens suppleanter

Sophia Grimmeiss Grahm
Förvaltningschef 2017
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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 Øn.
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Blomma

Sektionens officiella blomma är Eldeweiß.

§1:10

Hedersstuderande

Sektionens ende hedersstuderande är Oddput Clementin E-62
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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 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
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att delta i sektions allmänna övriga aktiviteter, men ej i beslut.

§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
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c) Valmöte, som hålls på hösten.

§4:10

Vårterminsmötet

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

§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.
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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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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.

Sida 13 av 27

E-sektionen inom TLTH
Stadga

Antagen 1997-11-10
Uppdaterad 2016-04-20

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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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.
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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.

§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 sköta caféförsäljningen i LED-café samt att i Edekvata tillhandahålla
försäljning via mojter.

§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

Det åligger Studierådet att sköta utbildningsbevakningen och representationen i LTH:s instanser,
samt vad som där äga sammanhang.

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.
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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

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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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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Kapitel 14 – Ekonomi
§14:1

Ekonomi

Sektionens ekonomi handhas av Förvaltningsutskottet.

§14:2

Verksamhetsår

Sektionens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§14:3

Sektionens firma

Sektionens firma tecknas av sektionsstyrelsen eller av sektionsordförande och kassör 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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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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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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Kapitel 17 – Upplösning
§17:1

Upplösning

Sektionen får ej upplösas.
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Interna hänvisningar i stadgan
Paragraf
§2:2:1

Hänvisning till Teknologkårens stadga
§2:1 och §2:2

Paragraf
§2:1:3
§2:2:3
§2:3:1
§4:10
§4:11
§4:15
§7:4
§8:11
§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
§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
§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 9
Kapitel 12
Kapitel 12
Kapitel 12
Kapitel 14
Kapitel 14
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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

V2.2
V3.0

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
Stadgan reviderad i en andra läsning på Höstterminsmötet 2015-11-17
Stadgan reviderad i en andra läsning på Vårterminsmötet 2016-04-20
§14:3, §9:12, §2:1:3, §10:2:M

För specifikation av ändringar, se Stadgans revideringshistorik.

Stadgeändringar tagna i en första läsning
Se Stadgans revideringshistorik
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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 Øn.
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Blomma

Sektionens officiella blomma är Eldeweiß.

§1:10

Hedersstuderande

Sektionens ende hedersstuderande är Oddput Clementin E-62
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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 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
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att delta i sektions allmänna övriga aktiviteter, men ej i beslut.

§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
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c) Valmöte, som hålls på hösten.

§4:10

Vårterminsmötet

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

§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.
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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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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 till att ställföreträda Ordföranden vid situationer då
Ordföranden inte längre har möjligheten att fullfölja sitt uppdrag. Vice Ordförande har också till
uppgift att agera styrelsemötesordförande då Ordföranden inte kan närvara.

§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

Suppleanter

De poster som i reglementet uttryckligen beskrivs som en vice är suppleanter till sina respektive utskottsordförande i styrelsen. En suppleant kan, efter respektive utskottsordförandes skriftliga godkännande till Ordföranden, ställföreträda utskottsordföranden vid ett Styrelsemöte med
yttrande-, yrkande- och rösträtt.
För att en suppleant ska få ställföreträda sin respektive utskottsordförande måste denne uppfylla
kraven beskrivna under §8:3.

§8:5

Mandattid

För Styrelsen är mandattiden kalenderår.

§8:6

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.

§8:7

Beslut

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

Styrelsen äger rätt att adjungera personer till Styrelsens sammanträden.

§8:9

Ständigt adjungerade

Ständigt adjungerade med yttrande och yrkanderätt vid Styrelsens sammanträden är
a) Styrelsens suppleanter enligt §8:4,
b) Revisorerna,
c) Inspektorn,
d) representant ur TLTH:s styrelse, samt
e) övriga enligt Reglemente.

§8:10

Kallelse

Kallelse till Styrelsens sammanträde, samt föredragningslista skall senast tre (3) läsdagar före
sammanträdet tillställas
a) Styrelsens ledamöter,
b) Styrelsens suppleanter enligt §8:4,
c) Revisorerna,
d) Inspektorn,
e) TLTH:s styrelse, samt
f) övriga enligt Reglemente.
samt dessutom anslås på sektionens anslagstavla.

§8:11

Särskild kallelse

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

§8:12

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,
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att hålla styrelsens suppleanter välinformerade om styrelsens och Sektionens verksamhet, samt
att även i övrigt på alla sätt verka för sektionens bästa.

§8:13

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.
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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.

§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 sköta caféförsäljningen i LED-café samt att i Edekvata tillhandahålla
försäljning via mojter.

§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

Det åligger Studierådet att sköta utbildningsbevakningen och representationen i LTH:s instanser,
samt vad som där äga sammanhang.
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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 – Val
§11:1

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.

§11:2

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.

§11:3

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.

§11:4

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.

§11:5

Högskoleorgan

Nominering av representanter förbereds av Studierådet.
Fyllnadsnominering görs av Studierådet.

§11:6

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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Kapitel 12 – Protokoll
§12:1

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.

§12:2

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.

§12:3

Offentliggörande

I §13:1 och §13:2 nämnda protokoll skall sedan de justerats finnas tillgängliga på sektionens anslagstavla och webbplats.
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Kapitel 13 – Ekonomi
§13:1

Ekonomi

Sektionens ekonomi handhas av Förvaltningsutskottet.

§13:2

Verksamhetsår

Sektionens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§13:3

Sektionens firma

Sektionens firma tecknas av sektionsstyrelsen eller av sektionsordförande och kassör i förening.

§13:4

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.

§13:5

Disposition

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

§13:6

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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Kapitel 14 – Stadgarna
§14:1

Tolkning

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

§14:2

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.

§14:3

Giltighet

Dessa Stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av Teknologkårens Fullmäktige.
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Kapitel 15 – Reglemente
§15:1

Definition

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

§15:2

Utskottsbeskrivning

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

§15:3

Policybeslut

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

§15:4

Ändring

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

§15:5

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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Kapitel 16 – Upplösning
§16:1

Upplösning

Sektionen får ej upplösas.
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Interna hänvisningar i stadgan
Paragraf
§2:2:1

Hänvisning till Teknologkårens stadga
§2:1 och §2:2

Paragraf
§2:1:3
§2:2:3
§2:3:1
§4:10
§4:11
§4:15
§7:4
§8:11
§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
§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
§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 9
Kapitel 12
Kapitel 12
Kapitel 12
Kapitel 14
Kapitel 14
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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

V2.2
V3.0

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
Stadgan reviderad i en andra läsning på Höstterminsmötet 2015-11-17
Stadgan reviderad i en andra läsning på Vårterminsmötet 2016-04-20
§14:3, §9:12, §2:1:3, §10:2:M

För specifikation av ändringar, se Stadgans revideringshistorik.

Stadgeändringar tagna i en första läsning
Se Stadgans revideringshistorik
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående förändring av
stadgan kapitel 2 Medlemskap
Kårhuset Lund, 2018-09-26
Agnes Sörliden, Ledamot i Kårstyrelsen
Tim Djärf, Kårstyrelsens ordförande

Proposition angående förändring av
stadgan kapitel 2 Medlemskap
Bakgrund
I dagsläget står följande i Teknologkårens stadgar:
§ 2.4

Stödmedlem
Alla har rätt att ansöka till stödmedlem. Ansökan om att bli stödmedlem ska
göras skriftligen till Kårstyrelsen.

§ 2.5

Skyldigheter
Samtliga medlemmar är skyldiga att ta hänsyn till Teknologkårens
styrdokument. Ordinarie medlem ska också ta hänsyn till sin Sektions stadgar
och reglemente.
Ordinarie medlem och stödmedlem är skyldig att betala Teknologkåren den
medlemsavgift Fullmäktige har fastställt.

§ 2.6

Rättigheter
Samtliga medlemmar som uppfyller sina skyldigheter har rätt:
att
att
att
att
att

kandidera till Teknologkårens funktionärsposter
närvara vid Fullmäktiges sammanträden
få handlingar behandlade av Teknologkårens organ
ta del av Teknologkårens protokoll och handlingar, samt
få de publikationer som ges ut av Teknologkåren

Ordinarie medlem som uppfyllt sina skyldigheter har även rätt:
att närvara vid Kårstyrelsens möten,
att delta i Teknologkårens allmänna val och allmänna
omröstningar med en röst, samt
att kandidera i Teknologkårens allmänna val
Utöver detta specificeras det inte något vad Kårstyrelsen ska göra med dessa ansökningar.
Det finns inga rutiner för hur stödmedlemmar ska stå med i medlemsregistret samt att när
man senast tog beslut om medlemsavgifter beslutade man aldrig om vad ett stödmedlemskap
kostar och för hur lång tid det gäller.
Detta har lett till att inkomna förfrågningar om stödmedlemskap inte har hanterats. I början
av detta verksamhetsår tillsattes en arbetsgrupp för att utreda frågan om hur Teknologkåren
bör hantera stödmedlemmar.
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Enkät
För att ta reda på hur Teknologkåren bör utforma sitt stödmedlemskap skickades det ut en
enkät till Fullmäktige, Kårstyrelsen och Heltidarna, där följande frågor ställdes:
•
•
•
•
•
•

Tycker du att vi ska ha stödmedlemskap?
Varför/Varför inte? Vad är syftet med stödmedlemskapet?
Vem får vara stödmedlem?
Vilka rättigheter/skyldigheter ska stödmedlemmar ha?
Över vilken period skulle ett medlemskap sträcka sig?
Vad anser du att kostnaden för ett stödmedlemskap ska vara?

Vi fick in 20 svar vilket vi inte är helt nöjda med. Men av de svar vi fick in ville en majoritet
att vi ska ha stödmedlemskap, se figur 1.

Figur 1 Resultat från frågan ska vi ha stödmedlemskap

Varför/varför inte Teknologkåren ska ha stödmedlemskap kan delas in i 6 kategorier, varav
en är att vi inte ska ha stödmedlemskap, se figur 2.
Allmänt stödja verksamheten innefattar de svar som inte specificerade på vilket sätt man
skulle stödja kåren. Svar som t ex nämnde att syftet både borde vara en gemenskap för
alumner och donera pengar har markerats i båda kategorierna.
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Figur 2 Fördelningen av varför/varför inte Teknologkåren ska ha stödmedlemskap.

I enkäten föreslås följande grupper att få söka medlemskap:
•
•
•

alla,
studerande vid LU eller
de med särskild koppling till LTH/TLTH, vilket uttryckts på lite olika sätt bland
svaren (alumner, intresserade, de som vill bidra på sådant sätt att medlemskap krävs)

Att sätta siffror på denna delen av enkäten är svårt. Då det inte går att urskilja om de som
skrivit ”alla intresserade” menar alla människor eller de som har en viss koppling till
Teknologkåren. T ex skulle man kunna göra tolkningen att man menar att alla får bli
stödmedlem där de som är intresserade av detta kommer skicka in ansökan om
stödmedlemskap eller att alla med ett intresse/koppling till Teknologkåren får ansöka om
stödmedlemskap.
Av de som svarat att kåren ska ha stödmedlemskap, förhåller sig deras åsikter om
skyldigheter och rättigheter, enligt figur 3. Där de kan kategoriseras i sju grupper. Vad som
inte kunnat utläsas från svaren, förutom i tre, är ifall de som svarat har haft koll på att bara
ordinarie medlem får kandidera till och rösta i FM-valet i dagsläget och när man svarat
”samma som ordinarie” menat att man också tycker att eventuella stödmedlemmar ska få
dessa rättigheter.
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Figur 3 Skyldigheter och rättigheter för stödmedlemmar.

I stort sett alla, förutom 8, föreslog att stödmedlemskapet ska vara under 1 år, se figur 4.

Figur 4 Hur länge ska ett stödmedlemskap gälla?

Många tyckte att medlemsavgiften skulle motsvara vad ordinarie medlem betalar men att det
är frivilligt att betala mer om man vill.

Diskussion med Fullmäktige
Då arbetsgruppen inte upplevde att enkäten gav tillräckligt med vägledning samt på grund av
låg svarsfrekvens, speciellt från Fullmäktige, skickades ett diskussionsunderlag upp till FM10
i höstas.
Underlag och frågor

Enkäten och dess svar presenterades för Fullmäktige samt att arbetsgruppen formulerat fyra
olika alternativ till hur problemet kan lösas.

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

4 (8)

FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående förändring av
stadgan kapitel 2 Medlemskap
Kårhuset Lund, 2018-09-26
Agnes Sörliden, Ledamot i Kårstyrelsen
Tim Djärf, Kårstyrelsens ordförande

1. Ta bort stödmedlemskapet
Stödmedlemskapet stryks ur stadgan, ingen förändring av verksamheten sker.
2. Göra om det till en Donatorsklubb
Man stödjer kåren ekonomisk med en avgift varje år och får gå på särskilda
evenemang.
3. Stödmedlemskap med alla skyldigheter och begränsade rättigheter som
ordinarie medlem har
Man måste följa styrdokumenten och betala avgiften men kan inte närvara vid de
evenemangen med alkoholtillstånd för ordinarie medlem samt att man inte kan
inneha alla funktionärsposter eller rösta i Fullmäktigevalet.
4. Stödmedlemskap med alla skyldigheter och rättigheter som ordinarie
medlem har
Det blir ingen skillnad på medlemskapen och kåren skulle behöva söka allmänna
tillstånd för alla sina evenemang med alkoholförsäljning. Detta förslag innebär störst
förändringar för kårens verksamhet och ekonomi.
De frågor som Fullmäktige ombads att besvara var:
•
•
•
•
•

Vilken av förslagen på stödmedlemskap bör Teknologkåren ha?
Ser du något format av stödmedlemskap som inte nämns här?
Om ni vill se alt. 2 vad bör minsta avgiften vara?
Om ni vill se alt. 3 eller 4 vad bör avgiften vara och hur lång tid ska medlemskapet
gälla?
Om ni vill se alt. 3 vilka funktionärsposter ska stödmedlem inte kunna söka?

För utförligare underlag hänvisas läsaren till handlingarna från FM10.
Utfall från diskussionen

De förslag som Fullmäktige tyckte var bäst vid diskussionens början var alt 2 och 3.
I utformningen av förslag på förändring ska arbetsgruppen utgå ifrån vad kåren vill ha för
stödmedlemskap, inte vilka som är intresserade av att bli stödmedlemmar.
Det lyftes att Alumniföreningen gärna vill ha ett närmare samarbete med kåren.
Arbetsgruppen ombads att diskutera med Alumniföreningen om hur de olika medlemskapen
ska förhålla sig till varandra; vad är skillnaden mellan att vara stödmedlem eller passiv
medlem i kåren och att vara medlem i Alumniföreningen?
Fullmäktige tyckte att man borde se över vilka som kan bli donatorer för att säkerställa så att
man inte bara ska kunna köpa sig en plats i kåren.
Många i Fullmäktige upplevde att det var svårt att uttala sig om avgifter då man inte vet vad
de skulle täcka för rättigheter/evenemang/osv och vad dessa är värda. Det man skickade
med arbetsgruppen var att för att donera kan minimisumman sättas ganska högt.
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Fullmäktige tyckte att om man ska kunna engagera sig som stödmedlem ska man inte kunna
inneha en ansvarspost, sitta i Fullmäktige eller vara heltidare. Man ska kunna vara medlem i
ett utskott. Att man tagit examen ska inte innebära att man utesluts från denna gemenskap.
Mot slutet av diskussionen föreslog Hanna Järpedal att:
•
•
•
•

man behåller passiv medlem och tar bort stödmedlem
styr upp vilka poster som passiv medlem kan söka
utökar samarbetet med Alumniföreningen
donatorsklubben innebär att man får sitt namn på en lista eller ett plakat och att man
donerar till riktade projekt.

Diskussion med Alumniföreningen
I början av våren träffade arbetsgruppen Alumniföreningens ordförande tillsammans med
Anders Nilsson, Generalsekreterare.
Under mötet diskuterades följande frågor:
•
•
•
•

hur ska vi administrera medlemskapet
hur vi ska formulera oss i våra styrdokument
vad detta innebär för Alumniföreningen och hur vi kan samarbeta kring frågan
hur kåren och Alumniföreningen ska förhålla sig till varandra i framtiden

Remiss
I slutet av våren skickades arbetsgruppens förslag ut på remiss till Fullmäktige, sektionsstyrelserna, Kårstyrelsen, Heltidarna och Utskottsordföranden. Det kom in tre stycken svar.
De som svarade ansåg inte att förslaget inte kommer förändra deras verksamhet, antingen
för att de inte bedriver någon eller för att de riktar sig mot ordinarie medlemmar. Man ställer
sig positiv till förslaget men tycker att man ska fortsätta arbetet med donationsverksamheten.
Arbetsgruppen har inte gjort några förändringar i förslaget efter remissen.

Förslag
Arbetsgruppen föreslår att Teknologkåren tar bort sitt stödmedlemskap med motiveringen:
•
•
•

att det oftast är passiva medlemmar som vill bli stödmedlemmar för att fortsätta ta
del av kårens verksamhet,
att det konkurrerar med Alumniföreningens medlemskap och
att kåren inte är i behov av det ekonomiska stöd som ett stödmedlemskap skulle ge.

Stödmedlemskap omnämns på tre olika ställen i stadgan, under § 2.1 om vilka olika
medlemskap vi har, § 2.4 som helt och hållet behandlar stödmedlemskap, § 2.5 om att
stödmedlem måste betala medlemsavgift. De tre första yrkandena nedan syftar till att ta bort
dessa formuleringar.
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
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Genom att ta bort stödmedlemskapet behöver passiva medlemmars rättigheter förtydligas,
främst vilka funktionärsposter de får inneha. I vårt fjärde yrkande föreslår vi därför att lyfta
ut att samtliga medlemmar kan kandidera till poster för att skriva detta under ordinarie
respektive passiv medlem (där meningen om passiv medlem är helt ny).
Samarbetet med Alumniföreningen är inte något som våra yrkanden berör, då det inte ligger
på Fullmäktige att ta beslut om dessa. Dock som helhet till detta förslag om förändringar
ingår det att kåren utformar ett avtal med Alumniföreningen som förtydligar:
•
•
•

hur organisationerna ser på de olika formerna av medlemskap som finns,
hur organisationerna samarbetar kring informationsspridning
hur organisationerna samarbetar kring gemensamma ansvarsområden och aktiviteter
(t ex kollegieverksamhet och näringslivskontakt)

Yrkanden
Vi yrkar därför på
(1) att

ändra i stadgan § 2.1 Medlemskap från
” Det finns fyra former av medlemskap i Teknologkåren; ordinarie medlem,
hedersmedlem, stödmedlem och passiv medlem.”
till
” Det finns tre former av medlemskap i Teknologkåren; ordinarie medlem,
hedersmedlem, och passiv medlem.”

(2) att

ändra ta bort § 2.4 Stödmedlem och justera efterföljande numrering.

(3) att

ändra i stadgan § 2.5 Skyldigheter från
” Ordinarie medlem och stödmedlem är skyldig att betala Teknologkåren den
medlemsavgift Fullmäktige har fastställt.”
till
” Ordinarie medlem är skyldig att betala Teknologkåren den medlemsavgift
Fullmäktige har fastställt.”

(4) att

ändra i stadgan § 2.6 Rättigheter från
”Samtliga medlemmar som uppfyllt sina skyldigheter har rätt:
att
att
att
att
att

kandidera till Teknologkårens funktionärsposter,
närvara vid Fullmäktiges sammanträden,
få handlingar behandlade av Teknologkårens organ,
ta del av Teknologkårens protokoll och handlingar, samt
få de publikationer som ges ut av Teknologkåren.
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Ordinarie medlem som uppfyllt sina skyldigheter har även rätt:
att närvara vid Kårstyrelsens möten,
att delta i Teknologkårens allmänna val och allmänna
omröstningar med en röst, samt
att kandidera i Teknologkårens allmänna val”
till
”Samtliga medlemmar som uppfyllt sina skyldigheter har rätt:
att
att
att
att

närvara vid Fullmäktiges sammanträden,
få handlingar behandlade av Teknologkårens organ,
ta del av Teknologkårens protokoll och handlingar, samt
få de publikationer som ges ut av Teknologkåren.

Ordinarie medlem som uppfyllt sina skyldigheter har även rätt:
att kandidera till Teknologkårens funktionärsposter,
att närvara vid Kårstyrelsens möten,
att delta i Teknologkårens allmänna val och allmänna
omröstningar med en röst, samt
att kandidera i Teknologkårens allmänna val
Passiv medlem som uppfyllt sina skyldigheter har även rätt:
att kandidera till Teknologkårens funktionärsposter som väljs
av Kårstyrelsen undantaget studentrepresentantsuppdrag,
samt
att inneha funktionärsposter som väljs av Fullmäktige om
man blev vald till dessa som ordinarie medlem.”

I Organets tjänst, dag som ovan

AGNES SÖRLIDEN

Ledamot i Kårstyrelsen, 17/18
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Tim Djärf

Motion: Stadga §10.11
Bakgrund
Teknologkårens stadga §10.11 begränsar vilka som får vara funktionärer på sina respektive
sektioner. Under föregående verksamhetsår så började ett par sektioner begränsa detta
ytterligare.
Diskussionen startade då om huruvida detta bryter mot Teknologkårens stadga.
Jag gick därför igenom och letade i sektionernas styrdokument för att hitta formuleringar av
detta slag.
Jag har lagt in korta kommentarer per varje sektions stadga i nedanstående tabell, dessa är skrivna kursivt.

Sektion

Formuleringar gällande funktionärsskap

F

§5.1 Valbarhet
Valbar till funktionär är person som omfattas av §1.2 , eller person som vid
något tillfälle de senaste två åren har omfattats av paragraf §1.2.2.
§1.2 Uppgift
F-sektionen har som ändamål att
a. stödja och värna medlemmarnas studier och studiesituation
b. tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen c. främja kamratskap och
god anda bland medlemmarna
Tror istället hänvisningen bör leda till.
§1.6 Sammansättning
Sektionen omfattar
A. inspektor
B. medlem
C. hedersledamot
D. särskild ledamot
E. stödmedlem
§1.6.2 Medlem
Medlem är varje vid F-, Pi-, eller N-programmet inskriven studerande, som är
medlem av TLTH. Medlem äger rätt att taga del av sektionens protokoll och
övriga handlingar.

E

§12:1 Valbarhet
Valbar till ledamot av Styrelsen och till Ordförande av Valberedningen är envar
myndig svensk medborgare och ordinarie medlem av Sektionen.
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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.
M

Hemsidan ligger nere och jag har därmed inte tillgång till M-sektionens stadga. :/

V

§ 2:3 Rättigheter
Medlem äger rätt:
A. att med en röst deltaga på Sektionsmöte.
B. att kandidera till Sektionens funktionärsposter.
C. att få fråga behandlad av Sektionens myndigheter.
D. att taga del av Sektionens protokoll och handlingar.
E. att erhålla av Sektionen utgivna publikationer.
F. att vara valbar till samtliga av sektionens poster

A

§7.1 Valbarhet
Valbar till sektionsstyrelsen och som funktionär är envar ordinarie medlem av
A-sektionen.

K

Ordinarie funktionär
§12:1:1 Valbarhet
Valbar är endast kandidat som uppfyller §5:1:2.
§5:1:2 Medlemskrav
Ordinarie funktionär, undantaget Revisor och Inspector, är skyldig att under
sin mandattid vara medlem av Sektionen. Om särskilda skäl föreligger kan
Styrelse- eller Sektionsmöte bevilja undantag från detta krav
projektfunktionär
§5:2:6 Val
Valbar är endast kandidat som uppfyller §5:2:2. I övrigt väljs Projektfunktionär
enligt föreskrifter i Policy för Projektfunktionärer.
§5:2:2 Medlemskapskrav
Projektfunktionär är skyldig att under sin mandattid vara medlem av Sektionen.
Om särskilda skäl föreligger kan Styrelse- eller Sektionsmöte bevilja undantag
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från detta krav.
Revisor
§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.
D

§10.1 Valbarhet
Valbar till funktionärspost är endast sektionsmedlem, undantaget val av
revisorer samt inspektor.

W

W-sektionen begränsar valbarhet per respektive post, nedan följer en lista över dessa
begränsningar. Det ska tilläggas att detta regleras i sektionens reglemente.
Ordförande
Ordförande bör vara minst 20 år gammal vid tillträde till posten.
Kassör
Kassören bör vara minst 20år gammal vid tillträde till posten.
Sexmästare
Sexmästare bör ha fyllt 20 år vid tillträde för att underlätta utförandet av
postens ansvarsområden.

I

§6:1 Valbarhet
Valbar till styrelsen och som funktionär är till Sektionen ordinarie medlem
såväl som stödmedlem.
§2:1 Medlemskap
Ordinarie medlem är:
A. studerande vid Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi vid
LTH,
B. studerande vid Masterprogrammet Logistics and Supply Chain
Management vid LTH,
C. studerande vid LTH av kårstyrelsen förd till Sektionen, och som
fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar §2:2.
§2:2 Stödmedlemskap
Stödmedlem är den som tidigare varit student vid Civilingenjörsprogrammet i
Industriell ekonomi vid LTH och vill fortsätta engagera sig i Sektionens
verksamhet samt fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s
stadgar §2:4.
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§14:4 Restriktioner
Funktionärer, utom de i Valberedningen, ska endast inneha en post åt gången.
Om en funktionär anses besitta kvaliteter av särskilt värde för mer än en post
eller om brist på funktionärer föreligger, kan denna restriktion upphävas.
Upphävandet gäller ej ledamot i styrelsen.
ING

§ 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, så ska åldersgränser enligt svensk
lagstiftning beaktas.

Dokt

Ingen stadga hittad heller, men tvivlar på att det är applicerbart

Problematisering

Som exempel tar jag W-sektionen ovan.
På W behöver sexmästare behöver vara över 20, av anledningen att sexmästaren är den
person som söker tillstånd. För att söka tillstånd behöver en vara 20 år gammal eller äldre.
Detta bryter uppenbarligen mot Teknologkårens stadga, det finns därtill inget som stipulerar
att det måste vara just sexmästaren som söker tillståndet.

Mer problematiskt blir det i förhållande till t.ex. ordförande.
W väljer en ordförande som är under 20 år. Ordförande, tillsammans med kassör är inom de
flesta organisationer PBI, person av betydande inflytande. Enligt alkohollagen behöver PBI
vara 20 år gammal eller äldre. Vilka personer som är PBI regleras av alkohollagen.
Även detta bryter mot Teknologkårens stadga, dock är det lämpligt att Svensk lag har
företräde och att en då inte bör välja någon som är yngre än 20 år.
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Teknologkårens formulering

§10.11

Funktionärer
Sektion ska utse funktionärer ansvariga för den ekonomiska förvaltningen,
protokollförande samt revision. Övriga funktionärer beslutar respektive
Sektion om.
Medlem måste kunna bli vald till samtliga funktionärsposter på sin Sektion,
utom rent utbildningsspecifika sådana.

Sammanfattning
M och Dokts, stadgar har inte funnits i skrivande stund och kan därför inte hänvisas till
E, W, ING har formuleringar som begränsar enligt lagstiftning eller enligt ålder.
I har formuleringar som begränsar att varje individ får inneha max en post i taget.
Jag anser att Is formulering ligger utanför vad Teknologkårens stadga reglerar, där föreligger
inte någon konflikt. E, W, ING är i konflikt med Teknologkårens stadga.
Jag ser två olika lösningar på detta.
1. Teknologkåren behåller sin nuvarande formulering och ber sektionerna att lösa
eventuella konflikter med vår stadga. Detta kommer fortfarande tillåta sektionerna
att begränsa vem som får söka poster som räknas som PBI.
2. Teknologkåren ändrar sin formulering till att även begränsa sökanden baserat på
Svensk lag.
Jag anser personligen att lösning 2 är att föredra. Detta kommer dock öppna upp för
tolkningar såsom W har gjort ovan där de även begränsar sökande till Sexmästare. Detta
skulle göras genom att varje sektion skriver in i sina styrdokument vem som söker tillstånd,
på så sätt kan vem som helst söka men valbara blir endast personer av en viss ålder.
Jag anser att fördelen med en ny formulering överväger nackdelarna då vi blir tydligare ut
mot sektionerna vad som gäller.

Förslag
jag föreslår således
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion: Stadga §10.11
Kårhuset Lund, 2016-10-10
Tim Djärf

att

ändra Teknologkårens stadaga §10.11 från formuleringen ovan till:

§10.11

Funktionärer
Sektion ska utse funktionärer ansvariga för den ekonomiska förvaltningen,
protokollförande samt revision. Övriga funktionärer beslutar respektive
Sektion om.
Medlem måste kunna bli vald till samtliga funktionärsposter på sin Sektion,
utom rent utbildningsspecifika sådana.
I de fall då funktionärspostens art så kräver skall svensk lag beaktas.

I Tekonologkårens tjänst, dag som ovan

TIM DJÄRF
Styrelseordförande 17/18
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Motionssvar till Motion: Stadga §10.11
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Motionssvar till Motion: Stadga §10.11
Bakgrund
Den nuvarande formuleringen i Teknologkårens stadga medför uppenbara problem som
vissa Sektioner även har fått uppleva i praktiken, då kopplat till möjligheten att söka
alkoholtillstånd. Samtidigt är det viktigt att alla medlemmar har möjlighet att inkluderas i
funkionärsskap i så stor utsträckning som möjligt, därför anser Kårstyrelsen att motionärens
idé om att öppna upp för en begränsning om funktionärsskap endast i de fall där lagen måste
beaktas är bra.

Förslag
Kårstyrelsen vill dock förestå en förändring i den föreslagna formuleringen. För att förtydliga
att tilläget innebär att undantag kan göras från att alla medlemmar ska kunna väljas så föreslår
vi att yrkandet ändras från ” I de fall då funktionärspostens art så kräver skall svensk lag
beaktas.” till ”Undantag kan göras i de fall då funktionärspostens art kräver att svensk lag
beaktas.”, så att den totalt lydelsen blir ”Medlem måste kunna bli vald till samtliga
funktionärsposter på sin Sektion, utom rent utbildningsspecifika sådana. Undantag kan göras
i de fall då funktionärspostens art kräver att svensk lag beaktas.”
Vi yrkar därför på
att

i motionärens förslag ändra till ”Undantag kan göras i de fall då
funktionärspostens art kräver att svensk lag beaktas.”

att

godkänna motionen med ovanstående ändring.

I Kårstyrelsens tjänst, dag som ovan

MARIA GUNNARSSON
Kårordförande 18/19
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Proposition angående datum för vårens
fullmäktigesammanträden
Kårhuset Lund, 2019-02-11
Maria Gunnarsson, Kårordförande 18/19

Proposition angående datum för vårens
fullmäktigesammanträden
Bakgrund
Fullmäktige bör besluta om när de ämnar att sammanträda under vårteminen. Enligt Stadgan
så ska sammanträde hållas minst en gång per kvartal inklusive vårfullmäktige som hålls i april
eller maj (samt höstfullmäktige som hålls senast i december). Dessutom så ska ett
valfullmäktige hållas senast i mars månad.
För att varje Fullmäktigemöte inte ska bli för långt så finns det en poäng i att ha några fler
möten än det minst krävda antalet. Valfullmäktigemötet brukar ta längre tid än övriga möten
och ligger därför traditionellt på söndagar för att kunna avklaras på en dag.

Förslag
Kårstyrelsen föreslår att Fullmäktige sammanträder följande datum under vårterminen:
FM2 torsdag 7 mars
ValFM söndag 31 mars
FM3 torsdag 4 april
VårFM tisdag 7 maj
FM4 torsdag 23 maj
Samtliga möten föreslås starta kl 17.15.

Vi yrkar därför på
att

Fullmäktige beslutar att sammanträda de föreslagna tidpunkterna.

I Kårstyrelsens tjänst, dag som ovan

MARIA GUNNARSSON

Kårordförande 18/19
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FULLMÄKTIGEHANDLING
Diskussion angående valbarhet
Kårhuset Lund, 2019-02-10
Maria Gunnarsson, Kårordförande 18/19

Diskussion angående valbarhet till
funktionärsposter på Teknologkåren
Bakgrund
Vid några tillfällen de senaste åren så har frågan dykt upp vilka krav vi ställer på dem som
söker funktionärsposter på Teknologkåren centralt, och mer specifikt ifall vi kräver att de ska
vara medlemmar vid Teknologkåren.
I dagsläget står det i Stadgans §2.6 som stipulerar rättigheter för medlemmar att ”Samtliga
medlemmar som uppfyllt sina skyldigheter har rätt att kandidera till Teknologkårens
funktionärsposter”. Det står dock inte explicit någonstans att en person måste vara medlem i
Teknologkåren för att söka en funktionärspost. Å andra sidan kan man argumentera för att
hela Teknologkårens verksamhet riktar sig till studenter vid LTH, och därmed att dem som
inte studerar här och därför inte kan bli ordinarie medlemmar i Teknologkåren ej ska kunna
bli funktionärer hos oss.
Vissa sektioner kringår denna problematik genom att använda sig av olika typer av
stödmedlemskap som gör att personer som inte är medlemmar i den specifika sektionen kan
bli funktionärer hos dem ändå. På pappret har Teknologkåren i skrivande stund också ett
system med stödmedlemmar, som dock oss veterligen aldrig har tillämpats. Det har dock
motionerats om att ta bort detta system, och eventuellt beslutas det om i en andra läsning
under FM1.
Att öppna upp för icke-medlemmar att bli funktionärer hos oss kan både vara en stor
tillgång, då det finns mycket kompetens runtomkring på universitetet och utanför det.
Personer som inte studerar vid LTH kan även bidra med ett nytt perspektiv på saker som vi
gör inom vår organisation vilket kan vara väldigt givande. Samtidigt medför det en del
svårfrånkomliga problem såsom närvaro på evenemang som arrangeras av Teknologkåren
där alkoholtillstånd finns, då vi i vanliga fall endast har tillstånd för våra egna medlemmar.
Det går att kringgå genom att ha en lista där ickemedlemmar kan skrivas upp, men det
innebär ett extra administrativt moment som kan bli väl tidskrävande om ett stort antal
personer ska omfattas av det.
Kårstyrelsen vill med detta i åtanke ha Fullmäktiges syn på funktionärskap på
Teknologkåren.

Diskussionsfrågor


Vad ser Fullmäktige för för- respektive nackdelar med att låta ickemedlemmar att kunna
bli valda till funktionärer?



Hur tycker Fullmäktige att Teknologkåren bör resonera gällande att välja
ickemedlemmar till funktionärer?
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Kårhuset Lund, 2019-02-10
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Bör ett förtydligande göras i styrdokumenten rörande detta, eller är det bra att det är löst
definierat?

I Teknologkårens tjänst, dag som ovan

MARIA GUNNARSSON
Kårordförande 18/19
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