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KAPITEL 1. ÄNDAMÅL 

 

§ 1.1 ÄNDAMÅL 
 

Kemiteknologsektionen vid Chalmers Studentkår, härmed benämnd teknologsektionen, 

är en ideell sammanslutning av studerande vid teknologsektionen, med ändamål att 

främja medlemmarnas studier och vad som har sammanhang med dessa. 
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KAPITEL 2. MEDLEMSKAP 
 

§ 2.1 MEDLEMSKAP 
 

Varje studerande vid Chalmers tekniska högskola, som betalar sektionsavgift till 
teknologsektionen, är medlem. 
 

§ 2.2 SKYLDIGHETER  
 
Medlem är skyldig att  
 

a) Fullfölja sina ekonomiska förpliktelser gentemot teknologsektionen  
 

b) Rätta sig efter sektionens stadgar och reglemente  
 

c) Rätta sig efter av sektionsmötet fattade beslut, policydokument och övriga 
föreskrifter  

 

§ 2.3 RÄTTIGHETER  
 
Medlem har rätt: 
 

a) Att delta under sektionsmöten  
 

b) Att få motion eller övrig fråga behandlad av sektionsmötet  
 

c) Att få äskning behandlad av sektionsstyrelsen eller av sektionsmötet beroende på 
beloppet 

 
d) Till medlemskap i teknologsektionens medlemsföreningar samt rätt att söka till 

poster i teknologsektionens kommittéer  
 

e) Ta del av teknologsektionens olika verksamheter  
 

f) Ta del av sektionens protokoll och övriga handlingar 
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KAPITEL 3. ORGANISATION 
 

§ 3.1 ORGANISATION 
 
 
Teknologsektionens verksamhet utövas enligt denna stadga och tillhörande reglemente 
genom: 
 

a) Sektionsmötet (kap 4)  
 

b) Teknologsektionens valberedning (kap 5)  
 

c) Sektionsstyrelsen (kap 6)  
 

d) Teknologsektionens kommittéer (kap 7)  
 

e) Teknologsektionens föreningar (kap 8)  
 

f) Teknologsektionens övriga funktionärer (kap 9)  
 

g) Teknologsektionens revisorer (kap 10)  
 

§ 3.2 BESLUTSFATTANDE ORGAN  
 
Beslut inom sektionen kan fattas av: 
 

a) Sektionsmöte  
b) Sektionsstyrelse  

 

Sektionsmöte och sektionsstyrelse har skyldighet att delegera sina beslut till lämpligt 
sektionsorgan. 
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KAPITEL 4. FUNKTIONÄRER 
 

§ 4.1 FUNKTIONÄRER 
 

Sektionens funktionärer avser förtroendevalda. 
 

§ 4.2 FÖRTROENDEVALDA 
 

Sektionens förtroendevalda avser: 
 

a) av sektionsmötet utsedda till förtroendeposter.  
b) av sektionsstyrelsen utsedda till förtroendeposter.  

 

Förtroendevald skall vara medlem i sektionen om ej annat föreskrivs i 
sektionens styrdokument. 
 

§ 4.3 INSTRUKTIONER 
 

Förtroendevaldas åligganden och befogenheter regleras i instruktioner eller i särskilda 
fall i stadgan respektive reglementet. 
 

§ 4.4 MISSFÖRTROENDEFÖRKLARING 
 

Då förtroendevald anses missköta sitt uppdrag kan misstroendeförklaring riktas mot 
denna. Rätt att rikta misstroendeförklaring gentemot förtroendevald tillkommer: 
 

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

 

Misstroendeförklaring resulterar i misstroendevotum i den församling inför vilken 
man i första hand ansvarar. Bifallen misstroendeförklaring resulterar i att 
förtroendevald, mot vilken misstroendeförklaringen riktats, entledigas från sitt 
uppdrag. 
 
 
Misstroendeförklaring behandlas som motion till sektionsmötet och som 
ordinarie beslutspunkt i sektionsstyrelsen. 
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§ 4.5 FYLLNADSVAL 
 

Då förtroendevald avslutar sitt uppdrag i förtid eller om platsen lämnats vakant vid 
tidigare sektionsmöte skall fyllnadsval ske. Fyllnadsval sker på samma sätt som 
ordinarie val i fråga om beredning och väljande församling. 
 

§ 4.6 ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 
 

Övriga funktionärer som sektionsstyrelsen har till sitt förfogande listas i reglementet. 
Sektionsstyrelsen har rätt att utse tillfälliga funktionärer för speciella ändamål. 
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KAPITEL 5. SEKTIONSMÖTET 
 

§ 5.1 SEKTIONSMÖTETS BEFOGENHETER 
 
Sektionsmötet är teknologsektionens högsta beslutande organ. 
 

§ 5.2 SAMMANTRÄDEN 
 
Sektionsmötet skall sammanträda minst en gång per läsperiod 
 

§ 5.3 KALLELSE 
 

Sektionsmötet sammanträder på kallelse av sektionsstyrelsen. Kallelsen skall anslås 
senast fem arbetsdagar före sektionsmötet. 
 
I kallelsen skall anges: 
 

a) Tid  
 

b) Plats  
 

c) Preliminär föredragslista  
 

§ 5.4 BEGÄRAN OM UTLYSELSE AV SEKTIONSMÖTE  
 
Rätt att hos sektionsstyrelsen begära utlysande av sektionsmöte tillkommer: 
 

a) teknologsektionsstyrelseledamot  
 

b) kårens inspektor  
 

c) kårstyrelsen  
 

d) teknologsektionens revisorer  
 

e) 25 av teknologsektionens medlemmar  
 

Senast tre veckor efter begäran utlysts skall sektionsmötet hållas. 
 

§ 5.5 SEKTIONSMÖTETS SAMMANSÄTTNING 
 
Sektionsmötet består av de medlemmar som infunnit sig till det utlysta mötet. 
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§ 5.6 BESLUTSFÖRHET 
 

Sektionsmötet är beslutsmässigt om det är behörigt utlyst och om minst 40 av 
teknologsektionen medlemmar är närvarande. Är sektionsmötet ej beslutsmässigt 
skall ett nytt sektionsmöte utlysas inom två veckor

§ 5.7 NÄRVARA, YTTRANDE, FÖRSLAGS OCH RÖSTRÄTT 
 
Närvaro- yttrande- och förslagsrätt tillkommer: 
 

a) teknologsektionsmedlem  
 

b) kårens inspektor  
 

c) kårstyrelseledamot  
 

d) teknologsektionens revisorer  
 

e) av mötet adjungerade icke-medlemmar  
 
Varje teknologsektionsmedlem har rösträtt. 
 

§ 5.8 MÖTESÄRENDEN 
 

Motioner, propositioner och slutlig föredragslista skall anslås senast tre 
arbetsdagar före sektionsmöte. 
 

§ 5.9 BESLUTSFATTNING 
 

Sektionsmötet beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de 
angivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som mötesordföranden 
biträder. För beslutsfattning gällande personval gäller punkt § 5.9.1 i reglementet. 
 

Beslut som fattas på sektionsmötet och som berör kåren i helhet skall 
underställas kårstyrelsen. 
 

§ 5.10 OGILTIGFÖRKLARANDE AV BESLUT 
 

Beslut av sektionsmötet som strider mot kårens eller sektionens stadga, reglemente, 

policydokument eller andra styrdokument får undanröjas av kårens fullmäktige. Sådant 

beslut skall tas upp till prövning om det begärs av en kårmedlem då det rör kårens 

stadga, eller av en sektionsmedlem då det rör sektionens stadga.  
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KAPITEL 6. VALBEREDNING 
 

§ 6.1 VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING 
 
I valberedningen ingår valberedningens ordförande samt fyra ledamöter 
 

§ 6.2 ÅLIGGANDEN 
 

Det åligger valberedningen att bereda val som skall fattas av sektionsmötet om inte 
annat reglementeras. 
 

§ 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. 
 

§ 6.4 BESLUTSFÖR 
 

Valberedningen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna samt 
ordföranden är närvarande. 
 

§ 6.5 NOMINERING 
 

Valberedningen skall anslå förslag till sektionsmötet på nominerade kandidater 
senast tre arbetsdagar före ifrågavarande val. 
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KAPITEL 7. TEKNOLOGSEKTIONSSTYRELSEN 
 

§ 7.1 TEKNOLOGSEKTIONSSTYRELSENS SAMMANSÄTTNING 
 
Teknologsektionsstyrelsen består av 
 

a) Sektionsordförande  
 

b) Vice sektionsordförande  
 

c) Sektionskassör (Economizer)  
 

d) Vice sektionskassör (Vice Economizer) 
 

e) 4 ledamöter  
 

§ 7.2 ÅLIGGANDEN  
 
Det åligger sektionsstyrelsen att: 
 

a) Ansvara för teknologsektionens verksamhet inför sektionsmötet  
 

b) Ansvara för den ekonomiska skötseln av teknologsektionens tillgångar  
 

c) Ansvara för den löpande verksamheten  
 

d) Välja ledamöter i teknologsektionens utskott  
 

§ 7.3 BEFOGENHETER  
 

a) Sektionsstyrelsen är den verkställande ledningen för teknologsektionen.  
 

b) Sektionsstyrelsen är sektionsmötets ställföreträdare  
c) Sektionsstyrelsen fastställer instruktioner för sektionskommittéer, 

medlemsföreningar samt övriga förtroendevalda som ansvarar inför 
sektionsstyrelsen  

d) Sektionsstyrelsen har rätt att ta beslut som rör den löpande verksamheten om 
detta inte innebär en betydande förändring för teknologsektionens medlemmar. 
Vid sådant beslut skall sektionsstyrelsen rådfråga ordföranderådet.  

 

§ 7.4 BESLUTSFÖRHET  
 
Sektionsstyrelsen är beslutsförande då ordförande samt minst hälften av de övriga 
medlemmarna är närvarande. 
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§ 7.5 ÖVERKLAGANDE 
 

Beslut av sektionsstyrelsen som strider mot kårens eller sektionens stadga, 
reglemente, policy dokument, fattade beslut eller andra styrdokument får undanröjas 
av kårens fullmäktige. Sådant beslut skall tas upp till prövning om det begärs av en 
kårmedlem då det rör kårens stadga eller sektionsmedlem då det rör sektionens 
stadga

 

§ 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. 
 

§ 7.7 RÅDGIVANDE ORGAN 
 

Sektionsstyrelsen har till sitt förfogande ordföranderådet. Ordföranderådet skall 
vara sektionsstyrelsen behjälplig. 
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KAPITEL 8. TEKNOLOGSEKTIONENS KOMMITTÉER  
 

§ 8.1 TEKNOLOGSEKTIONENS KOMMITTÉER OCH UTSKOTT 
 
Teknologsektionens kommittéer är: 
 

a) Mottagningskommittén, KØK  
 

b) Sexmästeriet, K6  
 

c) Programrådet och Rustmästeriet, HÄKS  
 

d) Idrottskommittén, ifK  
 

e) Teknologsektionstidningen, Kempressen  
 

f) Arbetsmarknadsgruppen, Karg  
 
Teknologsektionens utskott är: 
 

g) Utbildningsutskottet (KUU) 
 

§ 8.2 VERKSAMHET  
 

Teknologsektionens kommittéers och utskotts verksamhet regleras i 
reglemente och instruktioner. 
 

§ 8.3 ÅLIGGANDEN 
 
Regleras i Teknologsektionens reglemente. 
 

§ 8.4 RÄTTIGHETER 
 
Regleras i Teknologsektionens reglemente. 
 

§ 8.5 EKONOMI 
 
Respektive ordförande och kassör står som ansvariga inför sektionsmötet. 
 

Teknologsektionens kommittéers och utskotts verksamhet och ekonomi 
granskas av teknologsektionens revisorer. 
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§ 8.6 BESLUTSFÖRHET 
 
Kommittén/utskottet är beslutsförande då ordförande samt minst hälften av de 
övriga medlemmarna är närvarande. 
 
Då minst hälften av de övriga medlemmarna är ett ojämnt antal avrundas 
uppåt. 
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KAPITEL 9. TEKNOLOGSEKTIONENS FÖRENINGAR 
 

§ 9.1 ALLMÄNT 
 

En förening på teknologsektionen är en sammanslutning av teknologer med ett 
gemensamt intresse. 
 
Aktiv förening som funnits i två år samt begär detta, förtecknas i reglementet. 
 

§ 9.2 FÖRENINGENS SYFTE 
 

Förening på teknologsektionen måste namnges och dess syfte måste tydligt 
framgå i en föreningsbeskrivning 
 
Föreningsbeskrivningen granskas och godkänns av sektionsstyrelsen. 
 

§ 9.3 MEDLEMSKAP 
 

Varje teknologsektionsmedlem skall ha rätt till medlemskap. Övriga 
teknologer vid Chalmers Studentkår kan av föreningen beviljas medlemskap. 
 

§ 9.4 STYRNING 
 
Revisorer och teknologsektionsstyrelsen skall ha full insyn i föreningen. 
 

§ 9.5 ÅLIGGANDEN 
 
Medlemmar i teknologsektionens föreningar åläggs att: 
 

a) Ta del av och följa teknologsektionens samt Chalmers Studentkårs 
stadgar, reglemente och policydokument  

b) Verka för att bibehålla den egna föreningen, sektionen och Chalmers 
Studentkårs goda namn  

 

§ 9.6 RÄTTIGHETER  
 
Teknologsektionens föreningar som förtecknats i teknologsektionens reglemente har rätt 
att 
 

a) I dess namn och emblem använda sektionens namn och symboler. 
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§ 9.7 EKONOMI 
 
Föreningens ekonomi och verksamhet granskas av teknologsektionens revisor. 
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KAPITEL 10. REVISION OCH ANSVARSFRIHET 

 

§ 10.1 REVISORER 
 

Räkenskaperna och verksamheten hos sektionsstyrelsen samt teknologsektionens 
kommittéer och utskott skall granskas av två av sektionsmötet utsedda revisorer vilka 
ej får inneha ekonomiskt ansvar för en pågående verksamhet. 
 
Om revisor har varit medlem i kommitté, utskott eller styrelse får denne förrätta 

revision för detta verksamhetsår, dock ej för den egna verksamheten. 

 
a) Revisorerna skall vara myndiga. 
b) Revisorerna har rätt att närvara vid samtliga styrelsemöten samt möten för den 

kommitté de reviderar. 
 

§ 10.2 ÅLIGGANDEN 
 

Revisorerna skall efter verkställd granskning avgiva revisionsberättelse i vilken de även 
ger ett yttrande i frågan om ansvarsfrihet. 
 

a) Revisorsberättelsen skall anslås senast tre arbetsdagar före sektionsmöte. 
b) Minst en av revisorerna ska närvara vid sektionsmötet då revisorberättelsen 

avges. 
c) Revisorerna skall lämna revisions-pm till teknologsektionsstyrelsen. 

 

§ 10.3 ANSVARSFRIHET 
 
Ansvarsfrihet är beviljad då sektionsmötet fattat beslut om detta.  

 

Skall förtroendepost på sektionen avgå före mandatperiodens slut skall revision 

företagas.  

 

Sista inlämningsdag av bokslut samt verksamhetsberättelse till revision är senast 45 

dagar efter det sektionsmöte då verksamhetsåret för kommittén eller utskottet 

avslutats. Ansvariga för att detta sker är ordförande och kassör i berörd kommitté eller 

utskott. Ansvariga för att detta sker för teknologsektionsstyrelsen är 

sektionsordförande, Economizer och vice Economizer. 
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KAPITEL 11. SEKTIONSSYMBOLER 
 

§ 11.1 SKYDDSHELGON 
 
Teknologsektionens skyddshelgon är KvastHilda. 
 

§ 11.2 FÄRG 
 
Teknologsektionens färg är grön. 
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KAPITEL 12. EKONOMI 
 

§ 12.1 FIRMATECKNING 
 

Teknologsektionens firma tecknas av två medlemmar i sektionsstyrelsen i förening 
varav minst en är sektionsordförande eller economizer. 
 

§ 12.2 SEKTIONSAVGIFT 
 
Varje sektionsmedlem skall erlägga fastställd sektionsavgift till sektionen. 
 
Avgiften erläggs i samband med betalning av kåravgift. 
 

§ 12.3 FONDER 
 
Teknologsektionens fonder betecknas i reglemente. 
 

§ 12.4 RÄKENSKAPSÅR 
 
Teknologsektionens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 
 

§ 12.5 KOMMITTÉERS OCH UTSKOTTS EKONOMI 
 
Regleras i Teknologsektionens reglemente. 
 
 



 

Sida 22 av 23 

CHALMERS STUDENTKÅR 

 Kemiteknologsektionen 

STADGAR 
2021-05-05 
Chalmers Kemiteknologsektion 

KAPITEL 13. STYRDOKUMENT 

 
§ 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. 
 
Ändring eller tillägg till stadgar skall, för att vinna giltighet: 
 

a) Beslutas vid två på varandra följande ordinarie sektionsmöten. 
 

Vid tolkning av dessa stadgar gäller, tills frågan avgjorts av sektionsmötet, 
Kårstyrelsens mening. 
 
 
I de fall teknologsektionens stadgar strider mot Chalmers Studentkårs stadgar, 
gäller Chalmers Studentkårs stadgar i första hand. 
 

§ 13.2 ÄNDRING AV REGLEMENTE 
 
Ändring eller tillägg till reglemente skall, för att vinna giltighet: 
 

a) Beslutas vid ett ordinarie sektionsmöten. 
 

Vid tolkning av dessa reglementen gäller, tills frågan avgjorts av sektionsmötet, 
Kårstyrelsens mening. 
 
I de fall teknologsektionens reglementen strider mot Chalmers Studentkårs 
reglementen, gäller Chalmers Studentkårs stadgar i första hand. 
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KAPITEL 14. UPPLÖSANDE AV TEKNOLOGSEKTIONEN 

 
§ 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. 
 
Förslag om upplösande av kemiteknologsektionen, skall för att vinna giltighet 
 

a) Beslutas vid två på varandra följande ordinarie sektionsmöten, om besluten 

fattas med 2/3 majoritet.  

b) Fastslås av Chalmers Studentkårs Fullmäktige.  

§ 14.2 TILLGÅNGAR  
 

Om antalet medlemmar i sektionen är 40 eller färre har kårstyrelse rätt att 
överta sektionsmötets rättigheter och skyldigheter. 
 

§ 14.3 NYSTART 
 

Om kemiteknologsektionen upplöses tillfaller dess tillgångar Chalmers Studentkår att 
förvalta till dess att en ny teknologsektion bildas med liknande verksamhet. 
 


