
Motion angående tillägg i reglementet gällande menssäkring
Bakgrund
I dagsläget är kemihuset menssäkrat utan att någon post eller utskott är officiellt
ansvarig för att underhålla menssäkringen. För att det inte ska uppstå några
problem i framtiden om vem som har hand om menssäkringen hade det varit bra
om det skrivs in i reglementet att det är SAMO som ska ansvara för att
menssäkringen genomförs. SAMO kan välja att delgera ut allt ansvar på utskottet
jämviKt. Om det inte skulle excistera ett sittande jämviKt är det SAMO:s ansvar
att se till att mensäkringen fortfarande sköts.

Yrkande
jämvIkt yrkar därför:

Att: Reglementet ändras enligt följande:

Från:
§ 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

§ 8.3.5.9 JämviKt åligger

a) att under verksamhetsåret anordna minst ett trivselfrämjande
arrangemang.

b) att under mottagningen anordna minst ett trivselfrämjande arrangemang.
c) att representera sektionen vid kårföreningen JämKs möten för

jämlikhetsgrupper på Chalmers.
d) att vara SAMO behjälplig i jämlikhetsarbete.
e) att bistå sektionen med utbildning i jämlikhet. 

Till:

§ 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
e) att ansvara för att menssäkringen upprätthålls



§ 8.3.5.9 JämviKt åligger

a) att under verksamhetsåret anordna minst ett trivselfrämjande
arrangemang.

b) att under mottagningen anordna minst ett trivselfrämjande arrangemang.
c) att representera sektionen vid kårföreningen JämKs möten för

jämlikhetsgrupper på Chalmers.
d) att vara SAMO behjälplig i jämlikhetsarbete.
e) att bistå sektionen med utbildning i jämlikhet. 
f) att vara SAMO behjälplig i mensäkringsunderhållet

Namn ________________ Namn ________________

Datum och ort_____________                   Datum och ort____________


