Motion angående: Åligganden för Kommitteer, utskott &
poster i Reglementet
Bakgrund
Som kapitel 8.3 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 kommittéer, utskott eller 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:
§ 8.3 ÅLIGGANDEN
§ 8.3.1 Ledamöter i teknologsektionens kommittéer och utskott åligger:
a) Ta del av och följa Chalmers studentkårs stadgar, reglemente och policydokument
b) Verka för att bibehålla den egna kommittén, sektionen och Chalmers
Kemiteknologsektion studentkårs goda namn
§ 8.3.5 Specifika poster samt föreningars åligganden
§ 8.3.5.4 HÄKS åligger:
a) Att Främja medlemmars fruktan för KvastHildas elaka magi och mansslukeri b) Att
ordna arrangemang för gemene kemiteknolog
c) Tillse att ovan nämnda arrangemang ordnas i en anda som ökar kontakten över
årskursgränserna och bidrar till god sammanhållning på sektionen
d) Att verka för skötsel och förvaltning av sektionens lokaler och egendom
e) Att tillförse Fort NOx med kaffe, kaffefilter och te, samt att driva in betalningar av
detta för ett billigt pris
f) Att årligen tillsammans med sexmästeriet anordna de tre-vliga Hildagarna
g) Att anordna pubrundan
§ 8.3.5.7 ifK åligger:
a) Att främja sektionens medlemmars hälsa och fysik
b) Att anordna ett större idrottsarangemang per läsperiod
§ 8.3.5.8 Kempressen åligger:

a) Att inom ramen för årets budget ge ut minst fyra nummer av kempressen
b) Att anlita en av högskolan anställd eller medlem av kemisektionen som ansvarig
utgivare
c) Att vid refusering eller sakredigering ta kontakt med artikelförfattare för eventuell
omarbetning
d) Att bevaka och förmedla sektionsrelevanta nyheter
§ 8.3.5.9 Karg åligger:
a) Ansvara för sektionen arbetsmarknadsdag, KARM
§ 8.3.5.10 KUU åligger:
a) Att stödja teknologstyrelsens Utbildningsansvarige i den löpande verksamheten
b) Ansvara för teknologsektionens studiebevakande verksamhet, både för kandidatdelen
och masterdelen.
c) Att utse två kursutvärderare till varje kurs som ges på programmen K och Ki
d) Att föra protokoll under KUUs sammanträden samt underrätta sektionens
medlemmar om KUUs dagliga arbete
e) Att varje läsår, i mån av tid, ansvara för att handha nomineringar, omröstningar och
utdelning av ett pedagogiskt pris, bekostat av sektionen.
f) Att inom utskottet utse en representant till Programrådet för K/Kf och en till
Programrådet för Ki
g) Att inom utskottet utse en representant till Programrådet för K/Kf arbetsutskott och
en till Programrådet för Ki arbetsutskott

Till:

§ 8.3 ÅLIGGANDEN
§ 8.3.1 Ledamöter i Teknologsektionens kommittéer och utskott åligger:
a) att ta del av och följa Chalmers studentkårs samt Teknologsektionens
stadgar, reglemente och policydokument
b) att verka för att bibehålla den egna kommitténs, sektionens och
Chalmers studentkårs goda namn
§ 8.3.5 Specifika kommittéers och utskott samt poster åligganden
§ 8.3.5.1 Teknologsektionens kommittéer och utskott åligger:
a) att minst en gång under sitt verksamhetsår anordna en
Teknologsektionskväll för alla sektionens medlemmar. Arrangemanget skall
ej involvera alkohol och datum för arrangemanget bestäms via lämpligt
ordföranderåd
b) att under läsperioden innan verksamhetsårets slut hålla i en aspning som
innehåller relevanta aktiviteter för kommitténs verksamhet med syftet att få
aspiranter till att efterträda sittande kommitté
§ 8.3.5.3.1 Ordförande åligger:
a) att vara representant på Mottagningsverksamhetens Samarbetsorgan, MoS
§ 8.3.5.4 HÄKS åligger:
a) att främja medlemmarnas fruktan för KvastHildas elaka magi och
mansslukeri
b) att ordna arrangemang för gemene kemiteknolog
c) Tillse att ovan nämnda arrangemang ordnas i en anda som ökar
kontakten över årskursgränserna och bidrar till god sammanhållning
på sektionen
d) att verka för skötsel och förvaltning av sektionens lokaler och egendom
e) att tillförse Fort NOx med kaffe, kaffefilter och te, samt att driva in
betalningar av detta för ett billigt pris
f) att årligen tillsammans med sexmästeriet anordna de TREvliga HILDAgarna
g) att anordna pubrundan
h) att på lämplig dag i varje tentavecka kan HÄKS välja att anordna ET-raj
§ 8.3.5.4.1 Gamas åligger:
a) att vara representant i Pubforumet
§ 8.3.5.5 ifK åligger:
a) att främja Teknologsektionens hälsa och fysik
b) att under sitt verksamhetsår anordna ett större idrottsarrangemang

c) att på valfri dag minst 4 gånger per läsperiod arrangera ett idrottpass som
är öppet för alla Teknologsektionens medlemmar
§ 8.3.5.6 Kempressen åligger:
a) att inom ramen för årets budget ge ut minst fyra nummer av Kempressen
b) att anlita en medlem av Teknologsektionen, ej sittande i Kempressen,
som ansvarig utgivare
c) att bevaka och förmedla Teknologsektionsrelevanta nyheter
§ 8.3.5.8 KUU åligger:
a) att stödja Utbildningsansvarig i den löpande verksamheten
b) att ansvara för Teknologsektionens studiebevakande verksamhet, både för
kandidatdelen och masterdelen
c) att utse två kursutvärderare till varje kurs som ges på programmen K och Ki
d) att varje läsår, i mån av tid, ansvara för att handha nomineringar,
omröstningar och utdelning av ett pedagogiskt pris, bekostat av
Teknologsektionen
e) att inom utskottet utse en representant till Programrådet för K/Kf och en
till Programrådet för Ki
f) att inom utskottet utse en representant till Programrådet för K/Kf:s
arbetsutskott och en till Programrådet för Ki:s arbetsutskott
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