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Proposition 3- Förtydligande av sektionsstyrelse i reglemente

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:

§ 3.1 Organisation

Följande poster benämns som förtroendeposter:

a) Teknologsektionsstyrelsen: Ordförande, Economizer, vice Economizer samt
Utbildningsansvarig

…

§ 5.8.1 Vårmöte 1

Vårmöte 1 ska hållas senast fredag i läsvecka 7. Vårmöte 1 åligger:
…

g) att fastställa teknologstyrelsens verksamhetsplan för kommande
verksamhetsår

…

§ 5.9.3 Medarbetare och ledamöter

Medarbetare och ledamöter kan, om sektionsmötet beslutar det, väljas in i klump.
Enskilda poster kan väljas in individuellt vid beslut från Teknologsektionsstyrelsen.
…

§ 5.9.4 Ytterligare funktionärer

Om styrelsen finner så lämpligt kan den föreslå sektionsmötet att välja ytterliggare
funktionärer för verksamhetsåret ifråga.

§ 5.9.5 Medhjälpare i KUU

Sektionsstyrelsen kan välja in medhjälpare till KUU. En medhjälpare är medlem
under så lång tid som beslutas, dock längst till och med nästa Utbildningsansvarig i
Teknologsektionsstyrelsen väljs in.
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§ 6.2 Åligganden

Valberedningen skall bereda val till Teknologsektionsstyrelsen samt följande
kommittéer och utskott:
…

d) Övriga kommittéer om Teknologsektionsstyrelsen eller aktuell kommitté
önskar.

Valberedningen skall bereda val till Teknologsektionsstyrelsen samt ansarsposter i
alla sektionens kommittéer och utskott. … Om KVAL inte är fullsatt skall KVAL föra
diskussion med Teknologsektionsstyrelsen och berörd kommitté/utskott angående
vilka poster som skall prioriteras utöver ansvarsposterna.

§ 6.5 Nominering
…

c) Eventuella kostnader som är nödvändiga för valberedningens
aspningsdeltagande och som inte hänför sig till alkohol eller andra
berusningsmedel kan bekostas av teknologsektionen efter
överenskommelse tillsammans med Teknologsektionsstyrelsen.

Kapitel 7. Teknologsektionsstyrelsen

§ 7.1 Teknologsektionsstyrelsens sammansättning

Teknologsektionsstyrelsen består av:

…

Teknologsektionsstyrelsen är i sin helhet solidariskt ansvariga för samtliga
styrelsemedlemmars åligganden.

§ 7.2.1 Teknologsektionsstyrelsen åligger att:
…

g) Att under läsperioden innan verksamhetsårets slut hålla i en aspning som
innehåller relevanta aktiviteter för Styrets verksamhet med syfte att få
aspiranter till att efterträda sittande Styre.

§ 7.2.2 Ordförande åligger:

a) att sammankalla teknologsektionsstyrelsen och sektionen till sammanträden
b) att leda teknologsektionsstyrelsen och dess sammanträden

…
g) att ansvara för att intyg utfärdas till dem som av sektionsmöte valts till någon

sektionspost och fullgjort sina uppgifter under ordförandes mandattid.
Intygen ska vara färdiga innan Teknologsektionsstyrelsens ges ansvarsfrihet

…
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§ 7.2.3 Vice ordförande åligger:
…

b)  att vara styrelsens huvudsakliga kontakt för sektionens kommittéer och
utskott

…

§ 7.2.4 Informationsansvarig åligger:

a) att vid Teknologsektionsstyrelsens och sektionens sammanträden föra
protokoll som justeras av sektionsordförande, informationsansvarig samt en
av sammanträdet särskilt utsedd justeringsperson.

b) att sköta sektionens korrespondens
c) att vara ansvarig för Teknologsektionensstyrelsens informationsflöde

…

§ 7.2.5 Economizer åligger:
…

k) 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, i det fall posten
vice Economizer är tillsatt

…

§ 8.1.7 Utbildningsutskottet, KUU

KUU leds av Utbildningsansvarig i Kemiteknologsektionsstyrelsen.…

§ 12.3.1 Lokalfonden

a) Fonden förvaltas av teknologsektionsstyrelsen.
…

d) Fonden skall användas … Om uttag ur fonden är under 1 % av ett basbelopp
kan sektionsordförande eller economizer tillsammans med en annan
styrelsemedlem skriftligt besluta om ett uttag ur fonden utan övriga
styretmedlemmars godkännande, till max 3 % av ett basbelopp per år.

…

§ 12.3.2 K6-fonden

a) Fonden förvaltas av teknologsektionsstyrelsen.
…

§ 12.3.3 Hilda-fonden

a) Fonden förvaltas av teknologsektionsstyrelsen.
…



Proposition 3
2022-12-07
Kemistyret

§ 12.3.4 Äskningsfonden

a) Fonden förvaltas av teknologsektionsstyrelsen.
…

§ 12.3.5 KARG-fonden

a) Fonden förvaltas av teknologsektionsstyrelsen.
…

Ersätts med:

§ 3.1 Organisation

Följande poster benämns som förtroendeposter:

a) Sektionsstyrelsen: Ordförande, Economizer, vice Economizer samt
Utbildningsansvarig

…

§ 5.8.1 Vårmöte 1

Vårmöte 1 ska hållas senast fredag i läsvecka 7. Vårmöte 1 åligger:
…

g) att fastställa sektionsstyrelsens verksamhetsplan för kommande
verksamhetsår

…

§ 5.9.3 Medarbetare och ledamöter

Medarbetare och ledamöter kan, om sektionsmötet beslutar det, väljas in i klump.
Enskilda poster kan väljas in individuellt vid beslut från sektionsstyrelsen. …

§ 5.9.4 Ytterligare funktionärer

Om sektionsstyrelsen finner så lämpligt kan den föreslå sektionsmötet att välja
ytterliggare funktionärer för verksamhetsåret ifråga.

§ 5.9.5 Medhjälpare i KUU

Sektionsstyrelsen kan välja in medhjälpare till KUU. En medhjälpare är medlem
under så lång tid som beslutas, dock längst till och med nästa Utbildningsansvarig i
sektionsstyrelsen väljs in.
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§ 6.2 Åligganden

Valberedningen skall bereda val till sektionsstyrelsen samt följande kommittéer och
utskott:
…

d) Övriga kommittéer om sektionsstyrelsen eller aktuell kommitté önskar.

Valberedningen skall bereda val till sektionsstyrelsen samt ansarsposter i alla
sektionens kommittéer och utskott. … Om KVAL inte är fullsatt skall KVAL föra
diskussion med sektionsstyrelsen och berörd kommitté/utskott angående vilka
poster som skall prioriteras utöver ansvarsposterna.

§ 6.5 Nominering
…

c) Eventuella kostnader som är nödvändiga för valberedningens
aspningsdeltagande och som inte hänför sig till alkohol eller andra
berusningsmedel kan bekostas av teknologsektionen efter
överenskommelse tillsammans med sektionsstyrelsen.

Kapitel 7. Sektionsstyrelsen

§ 7.1 Sektionsstyrelsens sammansättning

Sektionsstyrelsen består av:

…

Sektionsstyrelsen är i sin helhet solidariskt ansvariga för samtliga
styrelsemedlemmars åligganden.

§ 7.2.1 Sektionsstyrelsen åligger att:
…

g) Att under läsperioden innan verksamhetsårets slut hålla i en aspning som
innehåller relevanta aktiviteter för sektionsstyrets verksamhet med syfte att
få aspiranter till att efterträda sittande sektionstyre.

§ 7.2.2 Ordförande åligger:

a) att sammankalla sektionsstyrelsen och sektionen till sammanträden.
b) att leda sektionsstyrelsen och dess sammanträden.

…

g) att ansvara för att intyg utfärdas till dem som av sektionsmöte valts till någon
sektionspost och fullgjort sina uppgifter under ordförandes mandattid.
Intygen ska vara färdiga innan sektionsstyrelsens ges ansvarsfrihet.

…
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§ 7.2.3 Vice ordförande åligger:
…

b)  att vara sektionsstyrelsens huvudsakliga kontakt för sektionens kommittéer
och utskott

…

§ 7.2.4 Informationsansvarig åligger:

a) att vid sektionsstyrelsens och sektionens sammanträden föra protokoll som
justeras av sektionsordförande, informationsansvarig samt en av
sammanträdet särskilt utsedd justeringsperson.

b) att sköta sektionens korrespondens.
c) att vara ansvarig för sektionensstyrelsens informationsflöde.

…

§ 7.2.5 Economizer åligger:
…

k) 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 sektionsstyrelsens verksamhetsår, i det fall
posten vice Economizer är tillsatt

…

§ 8.1.7 Utbildningsutskottet, KUU

KUU leds av Utbildningsansvarig i sektionsstyrelsen.…

§ 12.3.1 Lokalfonden

a) Fonden förvaltas av sektionsstyrelsen.
…

d) Fonden skall användas … Om uttag ur fonden är under 1 % av ett basbelopp
kan sektionsordförande eller economizer tillsammans med en annan
sektionsstyrelseledamot skriftligt besluta om ett uttag ur fonden utan övriga
sektionsstyrelseledamöters godkännande, till max 3 % av ett basbelopp per
år.

…

§ 12.3.2 K6-fonden

a) Fonden förvaltas av sektionsstyrelsen.
…

§ 12.3.3 Hilda-fonden

a) Fonden förvaltas av sektionsstyrelsen.
…



Proposition 3
2022-12-07
Kemistyret

§ 12.3.4 Äskningsfonden

a) Fonden förvaltas av sektionsstyrelsen.
…

§ 12.3.5 KARG-fonden

a) Fonden förvaltas av sektionsstyrelsen.
…

Sektionsstyrelsen genom

__________________________________
Linnea Nilsson
Sektionsordförande, 2022


