
Motion angående: Åligganden för Teknologsektionsstyrelsen i
Reglementet
Bakgrund
Som kapitel 7.2 i reglementet ser ut i dagsläget så saknas vissa åligganden som tidigare
enbart formulerats i instruktioner för respektive kommittée. För mer tydlighet och
konsekvent formulering bör detta även stå tydligt i reglementet. Majoriteten av
ändringarna är därför i enhetlighetssyfte. Åligganden för poster som ej ändrats visas inte
upp i motionen.

Yrkande
Arbetsgruppen för Stadgar och Reglemente yrkar med ovan som bakgrund:

Att: Reglementet ändras enligt följande:
Från:

§ 7.2 ÅLIGGANDEN

§ 7.2.1 Teknologsektionsstyrelsen åligger att:
a) verka för sammanhållningen mellan sektionsmedlemmarna och ta tillvara deras
gemensamma intressen
b) planera sektionens framtida inriktning och verksamhet
c) representera sektionen och föra dess talan
d) utse mötesordförande till sektionens sammanträden
e) bereda val till Valberedningen, KVAL

§ 7.2.3 Vice ordförande åligger:
a) att vid ordförandens förfall träda in i dennes ställe
b) att vara styrelsens huvudsakliga kontakt för sektionens kommittéer och utskott
c) att ha överinseende över sektionens gemensamma nöjen, det vill säga att vara
festansvarig på sektionen och därmed även vara sektionens representant i Chalmers
Studentkårs Nöjeslivsutskott
d) se till att sektionens stadgar och reglemente blir uppdaterade senast en månad efter
sektionsmötet då ändringen tar kraft, dock endast för de sektionsmöten som infaller
under styrelsens verksamhetsår, då vice Economizer är vakant

§ 7.2.6 StuderandeArbetsMiljöOmbud, SAMO åligger:
a) att som sektionens arbetsmiljöombud ansvara för sektionens skyddstekniska frågor,
samt att deltaga vid de av Chalmers Studentkårs Sociala Utskotts möten som rör
skyddstekniska frågor
b) att medverka vid fysiska och psykosociala arbetsmiljöronder
c) att ha ett nära samarbete med KUU för att främja en bättre studiemiljöbevakning för
sektionens medlemmar
d) att organisera utlåning av nycklar till kemisektionens teknologutrymmen
e) att delta som ledamot i JämviKts löpande verksamhet



Till:

§ 7.2 ÅLIGGANDEN
§ 7.2.1 Teknologsektionsstyrelsen åligger:

a) att verka för sammanhållningen mellan sektionsmedlemmarna och ta
tillvara deras gemensamma intressen

b) att planera sektionens framtida inriktning och verksamhet
c) att representera sektionen och föra dess talan
d) att utse mötesordförande till sektionens sammanträden
e) att bereda val till Valberedningen, KVAL
f) att minst en gång under sitt verksamhetsår anordna en sektionskväll för alla

sektionens medlemmar. Arrangemanget skall ej involvera alkohol och datum för
arrangemanget bestäms via lämpligt ordföranderåd.

§ 7.2.3 Vice ordförande åligger:
a) att vid ordförandens förfall träda in i dennes ställe
b) att vara Teknologsektionsstyrelsens huvudsakliga kontakt för sektionens kommittéer

och utskott
c) att ha överinseende över Teknologsektionens gemensamma nöjen, det vill säga att

vara festansvarig på Teknologsektionen och därmed även vara Teknologsektionens
representant i Chalmers Studentkårs Nöjeslivsutskott

d) att se till att Teknologsektionens stadgar och reglemente blir uppdaterade senast
en månad efter sektionsmötet då ändringen tar kraft, dock endast för de
sektionsmöten som infaller under styrelsens verksamhetsår, då vice Economizer
är vakant

e) att organisera utlåning av nycklar till Teknologsektionens förrådsutrymmen samt
fördela låskoder till de kommittéer som brukar Teknologsektionens utrymmen

§ 7.2.6 StuderandeArbetsMiljöOmbud, SAMO åligger:
a) att som sektionens arbetsmiljöombud ansvara för sektionens skyddstekniska frågor,

samt att deltaga vid de av Chalmers Studentkårs Sociala Utskotts möten som rör
skyddstekniska frågor

b) att medverka vid fysiska och psykosociala arbetsmiljöronder
c) att ha ett nära samarbete med KUU för att främja en bättre studiemiljöbevakning för

sektionens medlemmar
d) att delta som ledamot i JämviKts löpande verksamhet
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