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Proposition 1- Förtydligande av sektionsstyrelse i stadgar

Bakgrund

I dagsläget benämns sektionsstyrelsen med många olika namn i stadgarna och
reglementet. För att förtydliga vilken styrelse som menas samt göra dokumenten mer
enhetliga bör samma benämning användas genom hela stadgarna och reglementet.

Yrkande

Styret yrkar därför med ovan som bakgrund

att

Nuvarande paragrafer nedan:

§ 4.4 Misstroendeförklaring

Då förtroendevald anses … gentemot förtroendevald tillkommer:

a) styrelseledamot
b) 4 av ordföranderådets ledamöter
c) 40 medlemmar

…

§ 5.4 Begäran om utlyselse a sektionsmöte

Rätt att hos sektionsstyrelsen begära utlysande av sektionsmöte tillkommer:

a) teknologsektionsstyrelseledamot
b) kårens inspektor
c) kårstyrelsen

…

§ 6.3 Kallelse

Det åligger valberedningens ordförande att minst 4 veckor innan sektionsmötet
utsända en kallelse till valberedningsmöte samt anslå om ansökan till styrelsen eller
aktuell kommitté.

Kapitel 7. Teknologsektionsstyrelsen

§ 7.1 Teknologsektionsstyrelsens sammansättning

Teknologsektionsstyrelsen består av:

…
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§ 7.6 Omprövning

Teknologsektionsmedlemmar kan begära omprovning av beslut fattade av
teknologsektionsstyrelsen.

Begäran av omprövning skall vara teknologsektionsstyrelsen skriftligen tillhanda
inom sju dagar efter justering av beslutet.

§ 9.4 Styrning

Revisorer och teknologsektionsstyrelsen skall ha full insyn i föreningen.

§ 10.2 Åligganden

Revisorerna skall efter ….

c) Revisorerna skall lämna revisions-pm till teknologsektionsstyrelsen.

§ 10.3 Ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet är beviljad …

Ansvariga för att detta sker för teknologsektionsstyrelsen är sektionsordförande,
Economizer och vice Economizer.

§ 13.1  Ändring av stadgar

Förslag till stadgeändring skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast en vecka
före ifrågavarande sektionsmöte.

På sektionens anslagstavla skall senast fem arbetsdagar före sektionsmötet, av
styrelsen, anslås eventuella stadgeändringsförslag.
…

§ 14.1  Beslut om upplösning

Förslag om kemiteknologsektionens upplösande skall skriftligen inlämnas till
styrelsen senast sju dagar före ifrågavarande sektionsmöte.

På sektionens anslagstavla skall senast tre läsdagar före sektionsmötet, av styrelsen,
anslås förslag om kemiteknologsektionens upplösande.

…

Ersätts med:
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…

Sektionsstyrelsen genom
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