
 

DAGORDNING 

Fullmäktigemöte 8 

Kårhuset Lund, 2017-10-18 
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18 

 

Dagordning Fullmäktigemöte 6 

Tid: Tisdag, 31 oktober 2017 klockan 17:15 
Plats:  Hollywood, Kårhuset 

§  Ärende  Åtgärd  Kom  Bilaga 

1  OFMÖ  Beslut     
2  Tid och sätt  Beslut     
3  Justering av röstlängd  Beslut     
4  Val av mötesordförande  Beslut  X   
5  Val av justeringspersoner  Beslut     
6  Datum för justering av protokoll  Beslut  X   
7  Adjungeringar  Beslut  X   
8  Fastställande av föredragningslista  Beslut     
9  Föregående mötesprotokoll  Beslut  X  1.1 1.2 

10  Meddelanden  Information     
11  Rapporter  Information     

  a) KFS styrelse  Information  X   

  b) Kårstyrelsen  Information  X  2.1 

  c) Presidiet  Information  X  Sen handling 

  d) Ekonomin  Information  X   

12  Avsägelser  Beslut  X  3.1 
13  Valärenden 

- Stadfästande av Valförfarande 
- Kårstyrelsen  

Beslut  X   
4.1 
4.2 

14  Stadfästande av sektionsstadga 
- A-sektionen 
- K-sektionen 

Beslut     
5.1 5.2 
5.3 5.4 5.5 

15  Motion stadfästande av sektionsstadga  Beslut    6.1 6.2 6.3 
16  Motion FlyING-biljetter  Beslut    7.1 7.2 7.3 
17  Övrigt  Diskussion     
18  OFMA  Beslut     

 

I Teknologkårens tjänst, 

PATRIK GUSTAFSSON 
Kårordförande 17/18 

 

 
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola    
 



DAGORDNING

Fullmäktigemöte 8 

Kårhuset  Lund,  2017-10-18 
Patrik Gustafsson,  Kårordförande  17/18 

Kommentarer till dagordningen 

§ 4 Fullmäktige  föreslås att  välja Tim Djärf till mötesordförande. 

§ 6 Fullmäktige  föreslås ge en veckas tid för att  färdigställa protokollet samt en 
vecka för justering av protokollet. Med andra ord föreslås protokollet vara 
färdigskrivet senast 2017-11-14 samt färdigjusterat senast 2017-11-21 

§ 7 Fullmäktige  föreslås adjungera alla som skriver upp sig på en lista som skickas 
    runt. 

§ 9 Protokoll som inväntar underskrifter: FM 7/2017 

Fullmäktige  föreslås lägga bifogat mötesprotokoll för FM 6/2016 och FM 6 / 2017 

till handlingarna. 

§ 11 a, d) Rapport föredras muntligt

§ 11 c)  Skriftlig rapport kommer som sen handling

§ 12 En avsägelse har inkommit:

- Maximilian Mangelus, Fullmäktigeledamot

§ 13  Val av styrelseledamöter (3 stycken), se  bifogat Valförfarande

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 



AGENDA

Council meeting  8 

Kårhuset  Lund, 2017-10-18 
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18 

Agenda Council meeting 7 

Time: Tuesday 31th  of October 2017 at 17:15 
Place:  Hollywood, Kårhuset

§ Subject Measure Not

e.

Attachment

1  SOM  Decision 
2  Summons  Decision 
3  Attendance  Decision 
4  Acting  speaker of the Council meeting  Decision  X 
5  Minute reviewers  Decision 
6  Time for adjustment  of the protocol  Decision  X 
7  Co-option  Decision  X 
8  Agenda  Decision 
9  Previous protocols  Decision  X  1.1 1.2 

10  Messages  Information 
11  Reports  Information 

a) The Board of KFS Information  X 
b) The Board of the Union (STLTH) Information  X  2.1 

c) The Presidium Information  X  Late document 
d) The Economy Information  X 

12  Resignations  Decision  X  3.1 
13  Elections 

- Ratify Electionprocedure
- Union Board

Decision  X 
4.1 
4.2 

14  Ratify Guild by-laws 
- A-guild
- K-guild

Decision  X 
5.1 5.2 
5.3 5.4 5.5 

15  Motion Ratify of guild by-laws  Decision  6.1 6.2 6.3 
16  Motion FlyING-ticets  Decision  7.1 7.2 7.3 
17  Others  Discussion 
18  SCM  Decision 

I Teknologkårens tjänst, 

PATRIK GUSTAFSSON 
President   17/18 
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AGENDA 

Council meeting 7 

Kårhuset Lund, 2017-09-18 
Patrik Gustafsson, Kårordförande 17/18 

 

Notes regarding the agenda 

§ 4 It is suggested that the Council chooses Tim Djärf as acting speaker of 
the Council. 

§ 6 It is suggested that the Council allows one week for the completion 
and then on week for the adjustments of the protocol. In other words 
the protocol is suggested to be finished by 2017-11-14 and adjusted by 
2017-11-21. 

§ 7 It is suggested that the Council co-opt everyone that puts their name 
down on a paper that is passed around the room. 

§ 9 Protocols that await signatures: FM 7/2017 

It is suggested that the Council ratifies the previous meeting protocols, FM 
6/2016 

and FM 7/2017. 

§ 11 a, d) The report will be submitted orally. 

§ 11 c)  The report will be sent out as late document 

§ 12 One resignations has been received: 

- Maxmilian Mangelus, Councilmember 

§ 13 Election of three board members.  
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FULLMÄKTIGEHANDLING 

Styrelserapport 

Kårhuset Lund, 2017-10-17 

Styrelsen 

 

 

 

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 1 (2) 
 

Styrelserapport 

Styrelsen har nu inlett sitt verksamhetsår. Året började långsamt då vi var få ledamöter i 

Styrelsen. Styrelsen hade i år stort intresse av att representera och har gjort sitt bästa för att 

delta under nollningen. Därtill har intresset varit stort att få saker behandlade och Styrelsen 

har i och med S4 behandlat 22 motioner. Styrelsen har även hanterat frågor som senare 

kommer till Fullmäktige, dels är frågan om stödmedlemskap och hur det ska hanteras inom 

Kåren; därtill kommer även frågan om kostnad om ett sådant medlemskap. Utöver detta har 

styrelsen diskuterat heltidarnas rapporter till styrelsen, och en diskussion från 

utbildningsutskottet om hur vi ordnar stöd till utbildningar som inte passar in i vår 

programstruktur. 

Därtill har Styrelsen inlett sitt arbete med verksamhetsplanen, vi har inlett med att klubba 

ansvariga för respektive projekt, och därtill även projektplaner.  För tillfället saknas det 

ansvarig för tre projekt, nämligen (5) implementation av varumärkesplattformen, (10) avtal 

och attestering samt (12) presidiets form och struktur. Detta för att styrelsen har varit 

tvungen att prioritera arbetet när de är färre ledamöter. I vår kännedom har tidigare styrelser 

inte klubbat projektplaner. Men vi motiverar vårt beslut med transparens och öppenhet 

gentemot alla medlemmar som ska ha möjlighet att komma med input till de projekt kåren 

bedriver. 

Styrelsen har genom även varit i kontakt med valberedningen för att be dem bereda nya 

ledamöter till Styrelsen, och även nystat i huruvida vi har en valberedning inför HöstFM. Då 

Fullmäktige hanterat avsägelsen av valberedningens ordförande nu under hösten, blev 

valberedningen endast 2 personer. Av denna anledning har Styrelsen punktsökt efter 

kompetenta personer som kan vara valberedningen behjälplig. I dagsläget har detta 

frambringat ett litet antal personer.  

Styrelsen har även varit i kontakt med valnämnden för att lägga datum för val av ett nytt 

Fullmäktige för 2018. Det ska även tilläggas att valet är utlyst.  

 

Report from the Board 

The Board has now started the operational year. The year has had a slow start since we were 

so few members on the Board. The Board have a great interest in being seen as part of the 

organization and the Board members have therefore done a lot of representation work 

during the introduction. In addition there has been a great interest to have things processed 

by the Board and as off Board meeting 4 we have processed 22 motions. The Board have 

also processed things that have yet to reach the Representative Council; for example the 

question regarding supporting members ad in addition to that the question regarding cost for 

such a membership. In addition to these motions the Board have discussed the reports from 

the sabbatical officers to the Board, and we have held a discussion regarding support for 

educations that does not fit into our current structure which is based on a program model. 
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The Board have also started their work with the Plan of Operations, we started by making 

decisions regarding each individual project as an motion as well as making an official 

decision on whom in the board is responsible for the project. But for the time being there is 

someone missing for three projects. These three are (5) Implementation of the trademark 

platform, (10) agreements and authorization, and (12) the structure of the sabbatical officers. 

These projects have been put aside as the Board has fewer members than expected and have 

thus had the need to prioritize. In our knowledge earlier boards have not made an official 

decision in this manner, but we argue for it based on transparency towards all members of 

the union. Who should all have the opportunity to give input regarding projects that are 

ongoing. 

The Board has been in contact with the Nomination Committee to ask them to prepare 

suitable candidates to the Board, as well as if we will have a nomination process for 

“HöstFM”. Since the Nomination Committee only have 2 members after the Representative 

council have processed the leave of the Head of the Nomination Committee during the fall. 

Because of this reason the Board has done some headhunting to find competent people 

willing to help during the nomination process. So far this have produced a little amount of 

people. 

The Board has also been in contact with the Council Election Board to decide dates for the 

election of a Representative Council for 2018. It should also be noted that the election has 

been posted accordingly. 

 

I Fullmäktiges tjänst, dag som ovan 
 
 
 
 
STYRELSEN  

 



 

FULLMÄKTIGEHANDLING  

Avsägelse, Maximilian Mangelus 

Kårhuset, Lund, 2017-10-09 

Patrik Gustafsson 

 

Avsägelse, Maximilian Mangelus 

Det är med sorg jag ber om avsägelse från Kårfullmäktige.  

Detta gör jag på grund av stress som orsakats av för mycket olika engagemang i samband 
med privata oförutsägbara händelser. 

Jag ber också om ursäkt för tidigare missade möten och hoppas på medlemmarnas förståelse. 

 

 

Hälsningar, 
 
 
MAXIMILIAN MANGELUS   
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FULLMÄKTIGEHANDLING  

Valärende, Kårstyrelsen  

Kårhuset, Lund, 2017-10-17 

Felicia Nilsson 

 

Valärenden, ledamöter till Kårstyrelsen  

Valberedningen har valt att nominera följande till de tre vakanta posterna i Kårstyrelsen.  

- Victor Sandberg 
- Oskar Martinsson 
- Carl Kardell 

 

Hälsningar, 
 
VALBEREDNINGEN     
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Fullmäktigehandling  
Stadfästande   av   A-sektionens   stadga  
A-huset Lund, 2017-10-08 

Tove   Hellerström,   A-sektionens   ordförande   2017 

 

Stadfästande:   A-sektionens   stadga 
 

I   samband   med   A-sektionens   vårterminsmöte   2017   gjordes   följande   ändringar   i   Sektionens 
stadga: 

 
Införandet  av  A-Squad  
Som  följd  av beslutet vid  vårterminsmötet 2016, om  att utvärdera  vår  sektionsmaskot, 

Skalman,  har  en  enkät samt ett diskussionsmöte hållits  av Ceremoniutskottet.  Det som 

framkommit är  att många har  bristfällig  kännedom  om  sektionsmaskoten  och  har  inte sett till 
honom  särskilt mycket.  

 

Då spridda känslor  fanns  på sektionen  om  maskoten  -  vissa  ville ha en  annan, andra ville 

verkligen  behålla  Skalman  -  så föreslogs  att man bildar  A-Squad.  Istället för  att ändra maskot 

tillkommer  istället fler  karaktärer  som  kan  representera  A-sektionen.  Skalman  behöver  stöd för 

att kunna  peppa  vår  sektion  till max. 

 

A-Squad  består  av vår  redan  befintliga  sektionsmaskot,  Skalman,  andedjuret Enhörningen,  och 

skyddshelgonet råttan  Rolf-Christina. 

 
Ändring: 

Kap 1 Sektionen 
 

§6 Maskot 
A-sektionens  officiella  maskot är  Skalman. 

 
ändrades   till 

 
§6 A-Squad 
A-sektionen  har  ett A-Squad, också kallat A-laget eller  A-team,  och  där  ingår  sektionens  maskot, 
andedjur  och  skyddshelgon.  

6:1  Maskot A-sektionens  officiella  maskot är  Skalman.  
6:2  Andedjur  A-sektionens  officiella  andedjur  är  Enhörningen.  
6:3  Skyddshelgon A-sektionens  officiella  skyddshelgon är  råttan  Rolf-Christina 

Tove Hellerström




 
 

I   A-sektionens   tjänst,   dag   som   ovan  
  

 
Tove   Hellerström  
Ordförande   2017  
A-sektionen  inom TLTH 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Action to the  Union Representative  Council  
Ratification of the A-guild’s  by-laws  
A-huset Lund, 2017-10-08 

Tove Hellerström, President of the A-guild 2017 

 

Ratification: The  A-guild’s by-laws 
 

At the A-guild’s  spring assembly  2017 the following  changes  were made to  the A-guild’s 
by-laws: 

 
Establishing the  A-Squad  
In  accordance to  a decision  made at the spring assembly 2016 the Ceremony Committee 

evaluated  the A-guild’s  mascot Skalman  by holding  a survey and a discussion meeting  for  the 

guild’s  members. The result was  that many people have a lacking  knowledge of our  mascot and 

haven’t seen much  of him.  

 

Since there were many different views  about the mascot -  some wanted  to  create a new  mascot, 

others  wanted  to  keep  Skalman  -  it was  suggested  to  form  an A-Squad.  Instead  of changing 

mascots  more characters  would  join  in  representing  the A-guild.  Skalman  needs  support in 

representing  the guild.  

 

The A-Squad  consists  of our  current mascot Skalman,  the spirit animal the Unicorn,  and the 

patron saint the rat Rolf-Christina  

 
Change: 

Chapter  1 The Guild 
 

§6 Mascot 
The A-guild’s  official  mascot is  Skalman. 

 
was  changed  to 

 
§6 A-Squad 
The A-guild  has  an  A-squad, also  called  A-laget eller  A-team,  which  consists  of  the guild’s 
mascot,  spirit animal and  patron  saint. 

6:1  Mascot The A-guild’s  official  mascot is  Skalman. 
6:2  Spirit animal The A-guild’s  official  spirit animal is  the Unicorn. 
6:3  Patron  Saint The A-guild’s  official  patron  saint is  the rat Rolf-Christina 

Tove Hellerström




 
 

In  service of  the A-guild,  
  

 
Tove   Hellerström  
Ordförande   2017  
A-sektionen  inom TLTH 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



STADGAR 

FÖR SEKTIONEN FÖR 
ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN 
INOM TEKNOLOGKÅREN 
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, 
A-SEKTIONEN

Organisationsnummer: 802433-7175 
Förening grundad: 651111

Stadgar tagna: 
050510 samt 060510

Ändringar tagna: 
110429 samt 111118
120502 samt 121109
140930
170205
171031



Kårhuset Lund, 2017-10-18 

Namn Eftermamn, Funktionäsrpost 
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English Summary: 

Ratification of the by-laws of the Guild of Chemical Engineering and 

Biotechnology 

 

1. Motion regarding a term of office for the Head of Finance 

This extends the term of office for the Head of Finance from one year, starting 

January 1st and ending December 31st, to instead be running until two weeks after 

the Spring Guild Meeting. The change is done so that the Head of Finance will have 

time to do the final accounts. The The second year, starting January 1st, the Head of 

Finance will no longer have a mandate in the Student Board.  

 

2. Motion regarding who could be elected for the Accountant positions  

To make sure there are no conflicts of interest, the Guild has decided to add into the 

by-laws that the Accountant cannot have or have had a close relationship to a 

member of the Student Board.  

 

3. Motion regarding to define the name of the Student’s recreation area in the 

by-laws 

The name of the Student’s recreation area, Gallien, was earlier defined in a place in 

the regulations and was therefore moved to the place where the other names used by 

the Guild was defined.  

 

4. Motion regarding a restructuring of the K-guild  

The K-guild’s structure are changed to get a more strategic board, in contrast to the 

operationally focused structure of today. This means that the positions in the Student 

Board are now seven instead of eleven and also that there are some new committees 

added and some committees removed. The signatories of the Guild are changed 

(from President, Vice President and Head of Finance to President, Secretary and 
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Head of Finance). The number of board members needed to make a decision is also 

changed (from an explicit number to “half of the members”).  

 

Sammanfattning: 

Under vårterminsmötet 2017 så bifölls ett förslag för andra läsningen. Sedan under 

hösterminsmötet så bifölls ytterligare 3 förslag för andra läsningen som alla behandlade 

ändringar i stadgarna. Då ändringarna från vårterminsmötet inte har blivit stadfästa än så 

skickas de nu med samtidigt. I motionerna så finns det markerat på detta sättet med allt som 

lagts till och det som togs bort markerades såhär. För att förtydliga så har varje ny paragraf 

som det ändras i motionen skrivits med fetstil. 

Det som också bör uppmärksammas att det som ändrades i ändring 1 fick sen ny 

paragrafnumrering i ändring 4. Det ändrades då från §6:6:2 till §6:6:1 samt bytte namn från 

Skattmästare till Kassör.  

 

Ändring 1: Motion angående att förlängda mandattiden för skattmästaren 

Motionen gick i princip ut på att skattmästarens arbete är inte färdigt vid årsskiftet utan det 

ska dels göras bokslut efteråt samt efter vårterminsmötet då det är bestämt vad som ska 

hända med överskottet/underskottet så ska även det fixas. Av den anledningen så ansåg 

motionären samt sektionsmötet att detta var rimligt och därför förlängdes skattmästarens 

mandattid till två veckor efter vårteminsmötets avslut. Dock så har skattmästaren inte något 

mandat i Styrelsen efter årsskiftet. 

Motionen berörde följande paragrafer i stadgarna och det som ändrades är följande: 

 Ändra från 

§6:6 mandatperiod för IKG-Ordförande med texten ”IKG-Ordförande har 

en förlängd mandattid, från första januari till sista februari året därpå. De två 

sista månaderna av mandattiden har avgående IKG-Ordförande inget mandat 

i Styrelsen utöver en vanlig sektionsmedlems rättigheter.” 

ändra till 

 ”§6:6 Mandatperioder”. 

 

lägga till ”§6:6:1 IKG-Ordförande” med texten ”IKG-Ordförande har en 

förlängd mandattid, från första januari till sista februari året därpå. De två 

sista månaderna av mandattiden har avgående IKG-Ordförande inget mandat 
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i Styrelsen utöver en vanlig sektionsmedlems rättigheter.” 

 

lägga till ”§6:6:2 Skattmästare” med texten ”Skattmästare har en förlängd 

mandattid, från första januari till två veckor efter nästföljande 

Vårterminsmötes sista dag. Under den del av mandatperioden som innehas 

under nästföljande verksamhetsår har Skattmästare inget mandat i Styrelsen 

utöver en vanlig sektionsmedlems rättigheter.” 

 

 

Ändring 2: Motion angående vem som är valbar som revisor 

Då det blev en väldigt känslig diskussion om jäv på höstterminsmöte 2 2016 så lades det 

fram ett förslag om att förtydliga vem som är valbara som revisor till vårterminsmötet 2017. 

Denna ändring klubbades sedan för andra gången på höstterminsmöte 1 2017. Det som det 

innebär är att man inte måste vara svensk medborgare för att vara revisor för sektionen samt 

att man inte får ha eller ha haft en nära relation till någon i Styrelsen.  

 

Motionen berörde följande paragrafer i stadgarna och det som ändrades är följande: 

§9:1:1 Valbarhet ändra från  

Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare, ha den insikt i 

ekonomiska förhållanden som uppdraget kräver och ha god insikt i 

Sektionens verksamhet. En person är inte valbar som Revisor om denne har 

näringsförbud. Revisorerna får inte revidera ett år då de haft ekonomiskt 

ansvar på Sektionen. 

Till 

Revisorerna skall vara myndiga, ha den insikt i ekonomiska förhållanden som 

uppdraget kräver och ha god insikt i Sektionens verksamhet. En person är 

inte valbar som Revisor om denne har näringsförbud. Revisorerna får inte 

revidera ett år då de haft ekonomiskt ansvar på Sektionen. Revisorerna får 

inte heller ha eller ha haft ett nära förhållande med någon i styrelsen  
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Ändring 3: Motion angående att definiera sektionens uppehållsrum i 

Stadgarna.  

Motionären satt inför Vårterminsmötet 2017 och gick genom sektionens reglemente. Då 

hittades bland annat att sektionens uppehållsrum definieras på en väldigt konstig plats i 

reglementet så därför skrevs en motion om att definiera det i stadgarna istället där det även 

definieras andra saker såsom skyddshelgon och liknande.  

Motionen berörde följande paragrafer i stadgarna och det som ändrades är följande: 

lägga till en ny  

§1:6 Uppehållsrum med texten  

Sektionens uppehållsrum benämnes Gallien. 

 

 

Ändring 4: Motion angående omstrukturering av K-sektionen.  

På Höstterminsmöte 1 2017 så godkände sektionen för andra läsning en omstrukturering av 

Sektionen. Omstruktureringen i stort är att alla utskottsledare lyfts ut från Styrelsen samt att 

fyra nya styrelseposter bildas med olika ansvarsområden, styrelsen ska då vara Strategisk och 

inte operativ. Utöver det så ändrades det även om en hel del bland utskotten, en del utskott 

delades i två, en del utskott togs bort samt att funktioner från utskott flyttades till andra 

utskott. Vilka funktioner som finns i de olika utskotten regleras dock inte i stadgarna utan det 

görs i reglementet.  

Motionen berörde följande paragrafer i stadgarna och det som ändrades är följande: 

§3:2 Firma från 

Sektionens firma tecknas av Ordförande, Skattmästare samt Vice 

Ordförande. Firman tecknas av minst två av de tre ovan nämnda personerna i 

förening. 

till 

Sektionens firma tecknas av Ordförande, Sekreterare och Kassör. Firman 

tecknas av minst två av de tre ovan nämnda personerna i förening. 

 

§6:1 Sammansättning från 
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Styrelsen utgörs av Ordförande, Sekreterare, Skattmästare, Vice Ordförande, 

Studierådsordförande, Källarmästare, Sexmästare, IKG-Ordförande, 

Øverphøs, Aktivitetsordförande samt Informationsmästare. 

till 

Styrelsen utgörs av Ordförande, Sekreterare, Kassör, Styrelseledamot med 

Eventansvar, Styrelseledamot med Fritidsansvar, Styrelseledamot med PR-

ansvar samt Styrelseledamot med Utbildningsansvar. 

 

§6:3:1 Beslutsmässighet från 

Sektionens Styrelse är beslutsmässig om minst sex ledamöter är närvarande. 

till 

Sektionens Styrelse är beslutsmässig om fler än hälften av ledamöterna är 

närvarande. 

 

§6:6:1 IKG-ordförande med tillhörande text  

 

ändra §6:6:2 Skattmästare  

Skattmästaren har en förlängd mandattid, från första januari till två veckor 

efter nästföljande vårterminsmötes avslut. Under den del av mandatperioden 

som innehas under nästföljande verksamhetsår har Skattmästaren inget 

mandat i styrelsen utöver en vanlig sektionsmedlems rättigheter. 

till 

§6:6:1 Kassör   

Kassören har en förlängd mandattid, från första januari till två veckor efter 

nästföljande vårterminsmötes avslut. Under den del av mandatperioden som 

innehas under nästföljande verksamhetsår har Kassören inget mandat i 

Styrelsen utöver en vanlig sektionsmedlems rättigheter. 

 

ändra §7:1 Definition från 

 Idrottsutskottet, IdrU 

 Informationsutskottet, InfU 

 Kommando Gul, KG 



Kårhuset Lund, 2017-10-18 

Namn Eftermamn, Funktionäsrpost 
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 Phøset 

 Sexmästeriet, 6M 

 Studierådet, SrBK 

 Valberedningen 

 Kulturutskottet, KU 

 Källarmästeriet, KM 

 Medaljkommittén 

 Universitetskontaktgruppen, UKG 

 Industrikontaktgruppen, IKG 

  
till 

 Alumniutskottet, AU 

 Ceremoniutskottet, CermU 

 Idrottsutskottet, IdrU 

 Informationsutskottet, InfU 

 Kafémästeriet, KM 

 Kommando Gul, KG 

 Mässutskottet, MU 

 Näringslivsutskottet, NU 

 Phøset 

 Prylmästeriet, PM 

 Sexmästeriet, 6M 

 Studiemästeriet 

 Studierådet, SrBK 

 Valberedningen, ValB 
 

 

ändra §7:4 Ansvar från 

Alla utskott är ansvariga inför Styrelsen för sin verksamhet utom 

Medaljkommittén och Valberedningen som svarar inför Sektionsmötet. 

till 

Alla utskott är ansvariga inför Styrelsen för sin verksamhet utom 

Valberedningen som svarar inför Sektionsmötet. 

 

ändra §7:6:1:1 Beslutsmässighet från 

Studierådet är beslutsmässigt om minst sex ledamöter är närvarande. 

Vid lika röstetal fäller Studierådsordförandens röst avgörandet. 



Kårhuset Lund, 2017-10-18 

Namn Eftermamn, Funktionäsrpost 
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till 

Studierådet är beslutsmässigt om fler än hälften av ledamöterna är 

närvarande. Vid lika röstetal fäller Studierådsordförandens röst 

avgörandet. 

 

Jag yrkar därför på  

att stadfästa Kemi- och Biotekniksektions nya stadga.  

 

 

I Organets tjänst, dag som ovan 
 
 
 
 
DENNIS BOGREN  
Ordförande K-sektionen 2017 

MANFRED KLUG 
Sekreterare K-sektionen 2017 
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Stadgar för 
Kemi- och Biotekniksektionen inom Teknologkåren 

vid Lunds Tekniska Högskola 
 
De första Stadgarna fastställdes av Sektionsmötet den 7 december 1965.  
 
Denna version av Stadgarna godkändes på det första Höstterminsmötet 2017 och fastställdes av 
Teknologkårens Fullmäktige den xx september 2017. 
 
Datum Möte Ändrade paragrafer 

2016-12-29 Extrainsatt Sektionsmöte 2016 §6:1 

2016-10-05 Höstterminsmöte 1 2016 §4:2:3, §4:2:5, §6:4, §9:1:2, samt hela Kapitel 5 och Kapitel 12 

2017-05-09 Vårterminsmöte 2017 §6:6, §6:6:1, §6:6:2  

2017-10-4 Höstterminsmöte 1 2017 §1:6, §3:3, §6:1, §6:3:1, §6:6:1, §6:6:2 (struken), §7:1, §7:4, 
§7:6:1:1, §9:1:1 
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Interna hänvisningar 
 

I Stadgarna finns följande interna hänvisningar: 
I hänvisas till 
§2:1:2 §3:7 
§4:1:4 Kapitel 12, 13, 14 
§4:2:3 §4:1:3 
§4:2:4 §4:1:3 
§5:1:6 Kapitel 12 
§5:2:6 §5:2:2 
§6:3:5 Kapitel 12, 13, 14 
§7:2 Reglementets Kapitel 4 
§7:5 Reglementets Kapitel 4 
§12:1:1 §5:1:2 
§12:1:3 Reglementets §4:14 
§12:2:1 §5:2:2 
§12:2:2 Reglementets §4:14 
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Kapitel 1 
Sektionen 
  

§1:1 Namn  

 Sektionens namn är Kemi- och Biotekniksektionen (K-
Sektionen) inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska 
Högskola (TLTH). 

  

§1:2 Syfte  

 Sektionens syfte är att bland medlemmarna alstra  och 
vidmakthålla ett gott kamratskap, att främja deras studier och 
utbildning, att tillvarata deras gemensamma intressen samt 
vad därmed äger sammanhang. 

  

§1:3 Skyddshelgon  

 Sektionens skyddshelgon är Miraculix. 

  

§1:4 Sektionsfärg  

 Sektionens färg är gul 

  

§1:5 Sektionssymbol  
 
Sektionens symbol är ett gotiskt K, (      ) 

  

§1:6 Uppehållsrum  

 Sektionens uppehållsrum benämnes Gallien. 
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Kapitel 2 
Medlemmar 
  

§2:1 Ordinarie medlemmar  

 Ordinarie medlem är endast varje, vid 
civilingenjörsprogrammet i Kemiteknik, 
civilingenjörsprogrammet i Bioteknik, Masterprogrammet 
Biotechnology, Masterprogrammet Food Technology and 
Nutrition, masterprogrammet Food innovation and Product 
Design samt livsmedelsteknisk högskoleutbildning inskriven, 
studerande som erlagt fastställd avgift till TLTH. 

  

§2:1:1 Skyldigheter   

 Medlem är skyldig att iaktta Sektionens Stadgar och 
Reglemente. 

§2:1:2 Rättigheter  

 Medlem äger rätt: 
 

 Att med en röst deltaga i de val av funktionärer och 
representanter som företräder Sektionen. 
 

 Att närvara med yttrande-, yrkande- och rösträtt 
vid Sektionsmöte. 
 

 Att upptaga ärenden till Sektions- och 
Styrelsemöten enligt föreskrivna regler. 
 

 Att närvara och yttra sig vid Styrelsemöte. 
 

 Att ta del av protokoll och övriga handlingar som 
berör sektionsverksamheten. 
 

 Att ställa upp som valbar person vid funktionärs- 
och representantval inom sektion och kår. 
 

 Att om så önskas uttrycka missnöje kring 
Sektionens verksamhet, detta skall i så fall 
skriftligen meddelas Revisorerna enligt §3:7. 

  

§2:2 Hedersmedlemmar  

 Till Hedersmedlem inom K-Sektionen kan person som i hög 
grad har främjat K-Sektionens verksamhet väljas. 
Hedersmedlem utses vid ordinarie Sektionsmöte med minst 
9/10 av samtliga avgivna röster. Förslag till hedersmedlem 
kan framställas av Medaljkommitté, Styrelsen, Inspector eller 
av minst 15 medlemmar. Faller förslaget införes varken 
förslag eller beslut i protokollet. 

  

§2:2:1 Skyldigheter  

 Hedersmedlem är skyldig att iaktta Sektionens Stadgar och 
Reglemente. 
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§2:2:2 Rättigheter  

 Hedersmedlem äger rätt: 
 

 Att närvara med yttrande- och yrkandeträtt vid 
Sektionsmöte. 
 

 Att närvara och yttra sig vid Styrelsemöte. 
 

 Att ta del av protokoll och övriga handlingar som 
berör sektionsverksamheten. 
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Kapitel 3 
Organisation 
  

§3:1 Relation till TLTH  

 Sektionen är en del av TLTH och följer därför dess Stadgar 
och Reglemente. Samarbete och god kontakt med TLTH 
och dess övriga sektioner uppmuntras. 

  

§3:2 Firma  

 Sektionens firma tecknas av Ordförande, Sekreterare och 
Kassör. Firman tecknas av minst två av de tre ovan nämnda 
personerna i förening. 

  

§3:3 Myndigheter  

 Sektionens verksamhet utövas genom: 
 

 Sektionsmöte 
 

 Funktionärer 
 

 Styrelse 
 

 Utskott 
 

 Inspector 
 

 Revisorer 
 

 Övriga organ och grupper som Sektionsmötet eller 
Styrelsen finner lämpligt att inrätta. 

  

§3:4 Högsta beslutande myndighet  

 Sektionsmötet utgör Sektionens högsta beslutande 
myndighet. 

  

§3:5 Högsta verkställande myndighet 
 Styrelsen utgör Sektionens högsta verkställande myndighet. 

  

§3:6 Verksamhetsår  
 Sektionens verksamhets- och räkenskapsår är från den 1:a 

januari till 31:a december. 

  

§3:7 Missnöje  

 Finner sektionsmedlem anledning att uttrycka missnöje, skall 
denne skriftligen meddela Revisorerna detta. Revisorerna 
äger rätt att utlysa extra Sektionsmöte, som har att besluta 
vilka åtgärder som skall vidtagas. Vid sådant Sektionsmöte 
ledes förhandlingarna av Revisorerna. 
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Kapitel 4 
Sektionsmöte 
  

§4:1 Besluts- och Mötesordning  

  

§4:1:1 Rösträtt  

 Rösträtt tillkommer Sektionens ordinarie medlemmar. 

  

§4:1:2 Beslutsmässighet  
 Sektionsmötet äger rätt att fatta beslut om antalet närvarande 

röstberättigade medlemmar är minst 30 stycken. 
  

§4:1:3 Motioner  

 Varje medlem äger rätt att ta upp ärende på Sektionsmöte. 
Motion skall skriftligen ha inkommit till Sektionens Styrelse 
senast tio läsdagar innan Sektionsmötet för att komma upp 
på dagordningen. I dessa tio läsdagar räknas ej dagarna under 
tentamensperioder och ferier. 

  

§4:1:4 Förhållningsregler  

 Förhållningsregler gällande val, mötesprocedurer samt 
protokoll återfinns i Kapitel 12, 13 samt 14. 

  

§4:2 Ordinarie Sektionsmöte  

  

§4:2:1 Tidpunkt  

 Styrelsen väljer datum för Sektionsmöte i samråd med 
Talmannen. Under året skall tre ordinarie Sektionsmöten 
hållas, ett i läsperiod 1, ett i läsperiod 2 och ett i läsperiod 4. 

   

§4:2:2 Utlysande  

 Kallelse till ordinarie Sektionsmöte skall av Talmannen och 
Sekreteraren anslås senast femton läsdagar före 
Sektionsmötet. Kallelse till Sektionsmöte får ej ske, ej heller 
må Sektionsmöte hållas, under tentamensperiod eller ferier. 
Föredragningslista och handlingar till Sektionsmöte skall av 
Talmannen anslås senast fyra läsdagar innan mötet. 

  

§4:2:3 Vårterminsmöte  

 Vid Vårterminsmötet skall följande ärenden tas upp: 
 

 Val av Valberedning. 
 

 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för 
det förflutna verksamhetsåret.  

 Resultatdisposition. 
 

 Revisorernas berättelse för samma tid.  
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 Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för det 
förflutna verksamhetsåret. 
 

 Ärenden i enlighet med Styrelsens önskan eller 
medlems önskan enligt §4:1:3.   
 

 Vid behov utlysa och instifta projektgrupper och 
enskilda Projektfunktionärer samt fyllnadsvälja 
dessa. 

  

§4:2:4 Höstterminsmöte 1  

 Höstterminsmöte 1 hålls i läsperiod ett och då skall följande 
ärenden tas upp: 
 

 Ärenden i enlighet med Styrelsens önskan eller 
medlems önskan enligt §4:1:3.   

  

§4:2:5 Höstterminsmöte 2  

 Höstterminsmöte 2 hålls i läsperiod två och då skall endast 
följande ärenden tas upp: 
 

 Styrelsens förslag till rambudget för nästkommande 
verksamhetsår.  
 

 Val av Styrelse. 
 

 Val av övriga funktionärer såvida inget annat 
föreskrives i Stadgar eller Reglemente. 
   

 Val av ledamot i TLTH:s valnämnd. 
 

 Val av Revisorer.  
 

 Vid behov utlysa och instifta projektgrupper och 
enskilda Projektfunktionärer samt fyllnadsvälja 
dessa. 

  

§4:3 Extra Sektionsmöte  

 Extra Sektionsmöte skall hållas då antingen: 
 

 Sektionens Styrelse finner så nödvändigt. 
 

 Sektionens Revisorer hos Styrelsen därom 
skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket 
ärende som önskas behandlas. 
 

 Minst 25 medlemmar hos Styrelsen därom 
skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket 
ärende som önskas behandlas.  

  
Dylikt möte skall hållas inom tio läsdagar efter det att 
anhållan inkommit till Styrelsen, dock måste tiden  mellan två 
på varandra följande Sektionsmöten vara minst trettio dagar. 
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Kapitel 5 
Funktionärer 
  

§5:1 Ordinarie funktionärer  

  

§5:1:1 Definition  

 Med Ordinarie funktionär avses alla personer som har 
förtroendeuppdrag inom Sektionen enligt gällande 
Styrdokument. 

  

§5:1:2 Medlemskrav  

 Ordinarie funktionär, undantaget Revisor och Inspector, är 
skyldig att under sin mandattid vara medlem av Sektionen. 
Om särskilda skäl föreligger kan Styrelse- eller Sektionsmöte 
bevilja undantag från detta krav. 

  

§5:1:3 Åligganden  

 Det åligger Sektionens Ordinarie funktionärer att: 
 

 Följa gällande Styrdokument 
 

 Efter mandattidens slut inlämna förslag till 
revidering av Reglementet till Styrelsen.  
 

 Även i övrigt på alla sätt verka för Sektionens bästa. 
 

 I största möjliga mån närvara vid Sektionens 
Sektionsmöte. 

  

§5:1:4 Mandatperiod  

 Ordinarie funktionärernas mandatperiod är från den 1 
januari till 31 december, om ej annat föreskrivs i 
Styrdokumenten. 

  

§5:1:5 Överlämning  

 Överlämning mellan Ordinarie funktionärer skall ske så att 
verksamhetens effektivitet och kontinuitet främjas. Vid 
behov utfärdar Styrelsen erforderliga instruktioner. 

  

§5:1:6 Val  

 Ordinarie funktionär väljs enligt föreskrifterna i Kapitel 12. 

  

§5:1:7 Avsättande  

 Ordinarie funktionär kan avsättas av såväl Styrelse- som 
Sektionsmöte. Avsättande av Styrelseledamot, Revisor och 
Inspector kan bara genomföras av Sektionsmötet. Om 
funktionären så önskar kan avsättande beslutat av 
Styrelsemöte överklagas till Sektionsmöte. 

  



 

11 
 

 

§5:1:8 Avsägelser  

 Avsägelser behandlas av Styrelsen. Avsägelser av Styrelse, 
Revisor och Inspector kan bara behandlas av Sektionsmötet. 

  

§5:2 Projektfunktionär  

  

§5:2:1 Definition  

 Med Projektfunktionär avses alla personer som har 
förtroende från Sektionen att genomföra ett projekt enligt 
gällande Styrdokument.   

  

§5:2:2 Medlemskapskrav  

 Projektfunktionär är skyldig att under sin mandattid vara 
medlem av Sektionen. Om särskilda skäl föreligger kan 
Styrelse- eller Sektionsmöte bevilja undantag från detta krav.   

  

§5:2:3 Åliggande  

 Det åligger Sektionens Projektfunktionärer att:  
 

 Följa gällande Styrdokument  
 

 Även i övrigt på alla sätt verka för Sektionens bästa.  
 

 Att i största möjliga mån närvara vid Sektionens 
Sektionsmöte   

  

§5:2:4 Mandatperiod  

 Projektfunktionärens mandatperiod fastslås av Styrelse- eller 
Sektionsmöte vid tillsättande.   

  

§5:2:5 Överlämning  

 Efter avslutat projekt ska ett testamente lämnas in och 
redovisas på ett Styrelsemöte.   

  

§5:2:6 Val  

 Valbar är endast kandidat som uppfyller §5:2:2. I övrigt väljs 
Projektfunktionär enligt föreskrifter i Policy för 
Projektfunktionärer.   

  

§5:2:7 Avsättande  

 Projektfunktionärer kan avsättas av såväl Styrelse- som 
Sektionsmöte. Om projektfunktionären så önskar kan 
avsättande beslutat av Styrelsemöte överklagas till 
Sektionsmöte.   

  

§5:2:8 Avsägelser  

 Avsägelser behandlas av Styrelsen 
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Kapitel 6 
Styrelse 
  

§6:1 Sammansättning  

 Styrelsen utgörs av Ordförande, Sekreterare, Kassör, 
Styrelseledamot med Eventansvar, Styrelseledamot med 
Fritidsansvar, Styrelseledamot med PR-ansvar samt 
Styrelseledamot med Utbildningsansvar. 

  

§6:2 Befogenhet  

 Styrelsen är Sektionens högsta verkställande organ och äger 
beslutsmandat i alla sektionsorgan. 

  

§6:3 Styrelsemöte  

  

§6:3:1 Beslutsmässighet  

 Sektionens Styrelse är beslutsmässig om fler än hälften av 
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal fäller 
Ordförandens röst avgörandet. 

  

§6:3:2 Tidpunkt  

 Styrelsen sammanträder på kallelse av Sektionens 
Ordförande samt då Sektionens Revisorer eller någon av 
ledamöterna så kräver. Styrelsemöte ska hållas minst tre 
gånger per termin. Vid Styrelsemöte skall protokoll föras. 

  

§6:3:3 Utlysande  

 Kallelse till Styrelsemöte och föredragningslista skall senast 
fem läsdagar före sammanträdet tillställas Styrelsens 
ledamöter samt Revisorer, Inspector och TLTH. Kallelsen 
skall anslås på lämpligt sätt synligt för medlemmarna. 

  

§6:3:4 Adjungeringar  

 Rätt att adjungeras till Styrelsens sammanträde tillkommer 
Inspector, Kårordförande, sektionskontakter från TLTH, 
Sektionens medlemmar samt de Styrelsen finner lämpliga. 

  

§6:3:5 Förhållningsregler  

 Förhållningsregler gällande val, mötesprocedurer samt 
protokoll återfinns i Kapitel 12, 13 samt 14. 

  

§6:4 Åligganden  

 Det åligger Styrelsen att: 
 

 Inför Sektionsmötet ansvara för Sektionens 
verksamhet. 
 

 Tillsammans med Sektionens Talman förbereda 
och genomföra Sektionsmöten. 
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 Verkställa och övervaka genomförandet av 
Sektionsmötets beslut. 
 

 Tillse att gällande Stadgar och förordningar för 
Sektionen efterlevs. 
 

 Ansvara för Sektionens medel. 
 

 Till Höstterminsmöte 2 framlägga förslag till 
rambudget till nästkommande verksamhetsår. 
 

 Bereda inkomna förslag, handha Sektionens 
korrespondens samt i övrigt sköta löpande ärenden. 
 

 Senast sju veckor efter verksamhetsårets slut till 
Revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, 
protokoll och övriga handlingar Revisorerna önskar 
ta del av. 
 

 I september månad ur varje årskurs välja två 
kursutvärderare. 
 

 Följa åliggandena för Styrelsen i Reglementet. 
 

 I övrigt tillvarata Sektionens intressen och främja 
dess utveckling. 
 

 Vid behov utlysa och instifta projektgrupper och 
enskilda Projektfunktionärer samt fyllnadsvälja 
dessa. 

  

§6:5 Solidaritet  

 Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut som 
fattats i Styrelsen är solidariskt ansvarig för detta. 
Styrelseledamot som ej varit närvarande vid beslut är 
solidariskt ansvarig om denne inte reserverat sig i protokollet 
senast vid nästa sammanträde. 

  

§6:6 Mandatperioder  

  

§6:6:1 Kassör  

 Kassören har en förlängd mandattid, från första januari till 
två veckor efter nästföljande Vårterminsmötes avslut. Under 
den del av mandatperioden som innehas under nästföljande 
verksamhetsår har Kassören inget mandat i Styrelsen utöver 
en vanlig sektionsmedlems rättigheter. 
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Kapitel 7 
Utskott 
  

§7:1 Definition  

 Sektionens utskott är följande: 
 

 Alumniutskottet, AU 

 Ceremoniutskottet, CermU 

 Idrottsutskottet, IdrU 

 Informationsutskottet, InfU 

 Kafémästeriet, KM 

 Kommando Gul, KG 

 Mässutskottet, MU 

 Näringslivsutskottet, NU 

 pHøset 

 Prylmästeriet, PM 

 Sexmästeriet, 6M 

 Studiemästeriet, SM 

 Studierådet, SrBK 

 Valberedningen, ValB 

  

§7:2 Uppgift  

 Utskotten ansvarar för att driva verksamhet och tillgodose 
medlemmarnas intressen inom respektive 
verksamhetsområde enligt Reglementets Kapitel 4, samt att 
verkställa av Styrelsen och Sektionsmötet ålagda uppgifter. 
Utskotten bör delta i de kollegier  och forum för 
erfarenhetsutbyte som finns tillgängliga. 

  

§7:3 Befogenhet  

 Inom respektive verksamhetsområde äger utskott  rätt att 
fatta och verkställa beslut, då Styrelse eller Sektionsmöte ej 
annorlunda beslutar. 

  

§7:4 Ansvar  

 Alla utskott är ansvariga inför Styrelsen för sin verksamhet 
utom Valberedningen som svarar inför Sektionsmötet. 

  

§7:5 Sammansättning  

 Utskotten har av Sektionsmötet utsedda utskottschefer och 
ekonomiansvariga. Om utskottet saknar en funktionärspost 
med ekonomiskt ansvar skall en sådan utses inom utskottet. 
Utskottens övriga sammansättning beskrivs för respektive 
utskott i Reglementets Kapitel 4. 
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§7:6 Särskilda regler för Studierådet 
  

§7:6:1 Besluts- och Mötesordning 
 
  

§7:6:1:1 Beslutsmässighet  

 Studierådet är beslutsmässigt om fler än hälften av 
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal fäller 
Studierådsordförandens röst avgörandet. 

  

§7:6:1:2 Sammanträde  

 Studierådet sammanträder på kallelse av 
Studierådsordförande samt då någon av ledamöterna, eller 
Styrelsen så kräver. Sammanträde skall hållas minst tre 
gånger per termin. Vid sammanträde skall protokoll föras. 
Protokollet skall anslås. 

  

§7:6:1:3 Utlysande av möte  

 Kallelse till Studierådsmöte och föredragningslista  skall 
senast fem läsdagar före sammanträdet tillställas Studierådets 
ledamöter samt Revisorer. Kallelsen skall anslås på SrBK:s 
anslagstavla. 

  

§7:6:1:4 Adjungeringar  

 Rätt att adjungeras till Studierådets sammanträde tillkommer 
Inspector, Vice Kårordförande, Sektionens samtliga 
medlemmar samt de Studierådet finner lämpliga. 
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Kapitel 8 
Inspector 
  

§8:1 Åligganden  

 Sektionens verksamhet står under överinseende av en 
Inspector. Inspector skall ägna uppmärksamhet åt och stödja 
Sektionens verksamhet, samt vad därmed äger sammanhang. 
Det åligger Inspector att hålla sig informerad om Sektionens 
verksamhet. 

  

§8:2 Arkivlitern  

 Inspector förvarar arkivlitern i en adiabatisk, isoterm, isobar, 
isokor och isograv garderob mellan två på varandra följande 
kalibreringar. 

  

§8:3 Rättigheter  

 Inspector äger rätt:  
 

 Att övervara samtliga Sektionens myndigheters 
sammanträden med yttranderätt och yrkanderätt. 
 

 Att erhålla samtliga handlingar rörande Sektionens 
myndigheters sammanträden.  
 

 Att ta del av Sektionens protokoll och övriga 
handlingar, samt att i övrigt bli informerad om 
Sektionens verksamhet. 
 

 Att erhålla av Sektionen utgivna publikationer.  
 

 Att erhålla anmodan till Sektionens arrangemang. 
 

  

§8:4 Val  

 Inspector väljes av ordinarie Höstterminsmöte 2 för en tid 
av två år. Inspectorn skall väljas ur K-Sektionens 
lärarkollegium. Inspectorn kan endast sitta två mandattider i 
följd. 

  

§8:5 Vikarierande Inspector Vid en tids frånvaro kan Sektionsmötet, om det finner 
lämpligt, besluta att en vikarierande Inspector ersätter den 
ordinarie under dennes frånvaro. Vikarierande Inspector bör 
väljas bland de som har rutin på området, till exempel 
emeritus, studierektor eller liknande. 
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Kapitel 9 
Revision 
  

§9:1 Revisorerna   

  

§9:1:1 Valbarhet  

 Revisorerna skall ha den insikt i ekonomiska förhållanden 
som uppdraget kräver och ha god insikt i Sektionens 
verksamhet. En person är inte valbar som Revisor om denne 
har näringsförbud. Revisorerna får inte revidera ett år då de 
haft ekonomiskt ansvar på Sektionen. Revisorerna får inte 
heller ha eller ha haft ett nära förhållande med någon i 
Styrelsen. 

  

§9:1:2 Åligganden  

  

 Det åligger revisorerna att: 
 

 Granska Sektionens böcker och räkenskaper. 
 

 Ta del av Sektionsmötenas och Styrelsens 
protokoll. 
 

 Kontrollera verkställd inventering av Sektionens 
kassa och övriga tillgångar.   
 

 Tillse huruvida Sektionens organisation av och 
kontroll över bokföringen är tillfredsställande. 
 

 Senast tio läsdagar innan Vårterminsmötet till 
Styrelsen inlämna revisionsberättelse. 
 

 Granska att Styrdokument uppdateras enligt beslut 
på Sektionsmöte och Styrelsemöte.  
 

 Till Sektionsmötena inlämna förslag till erforderliga 
ändringar av Sektionens Stadgar och Reglemente.  

  

§9:1:3 Rättigheter  

 Revisorerna äger rätt att: 
 

 Närhelst de önskar ta del av Sektionens samtliga 
räkenskaper, protokoll och andra handlingar. 
 

 Begära och erhålla upplysningar rörande 
verksamhet och förvaltning. 
 

 När de finner det nödvändigt sammankalla 
Sektionens myndigheter. 
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§9:1:4 Mandatperiod  

 Revisorerna har mandatperioden 1:a januari till 30:e juni 
nästkommande år. Dock revideras endast det första 
verksamhetsåret. 

  

§9:2 Extra revision  

 I händelse av att bokföringsansvarig avgår under 
verksamhetsåret skall berörd verksamhet revideras. 
Delårsbokslutet skall inlämnas till Revisorerna senast fjorton 
dagar efter avgång. 
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Kapitel 10 
Stadgarna 
  

§10:1 Definition  

 Stadgarna utgör grunden för Sektionens Styrdokument och 
reglerar dess verksamhet. 

  

§10:2 Tolkning  

 Vid tolkning av Stadgarna gäller Inspectorns åsikt  intill dess 
att Sektionsmötet beslutat i saken.  Vid avsaknad av 
Inspector gäller Sektionens Ordförandes åsikt intill dess att 
Sektionsmötet beslutat i saken. 

  

§10:3 Ändring  

 Förslag till ändring av dessa Stadgar ska inlämnas till 
Styrelsen senast tio läsdagar före Sektionsmötet. För ändring 
av Stadgarna fordras bifall med minst 2/3 majoritet på två på 
varandra följande Sektionsmöten, under två på varandra 
följande terminer, varav minst ett ska vara ordinarie. 

  

§10:4 Giltighet  

 Dessa Stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av TLTH:s 
Fullmäktige. 
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Kapitel 11 
Reglemente 
  

§11:1 Definition  

 Reglementet är ett tillägg till Sektionens Stadgar där 
tillämpningar och övriga föreskrifter finns. 

  

§11:2 Tolkning  

 Tolkning av Reglementet görs av Ordföranden i samråd med 
Styrelsen och Inspectorn. 

  

§11:3 Ändring  

 Förslag om ändring av Reglementet behandlas som en vanlig 
motion. För ändring krävs minst 2/3 majoritet vid 
Sektionsmöte. 

  

§11:4 Giltighet  

 Reglementet är giltigt omedelbart efter protokollet från 
Sektionsmötet som fastställde det är justerat. 
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Kapitel 12 
Val 
  

§12:1 Ordinarie funktionär  

  

§12:1:1 Valbarhet  

 Valbar är endast kandidat som uppfyller §5:1:2. 
  

§12:1:2 Kandidering  

 Utöver Valberedningens förslag (se Reglementet §4:14) finns 
möjlighet till fri motkandidering under Sektionsmöte fram 
till tiden för frågans avgörande. 

  

§12:1:3 Fyllnadsval  

 Inspector, Revisorer och Styrelsemedlemmar kan endast 
väljas av Sektionsmöte. Fyllnadsval av övriga funktionärer 
kan förrättas av Styrelsen. 

  

§12:1:4 Förfarande  

 Vid val av funktionärer ska det alltid strävas efter en god och 
bred representation bland sektionens samtliga medlemmar, 
främst med avseende på program och årskurs. 

  

§12:2 Projektfunktionär  

  

§12:2:1 Valbarhet  

 Valbar är endast kandidat som uppfyller §5:2:2. 
  

§12:2:2 Kandidering  

 Utöver Valberedningens förslag (se Reglementet §4:14) på 
Periodiserade projektfunktionärer finns möjlighet till fri 
motkandidering under Sektionsmöte fram till tiden för 
frågans avgörande. Medlemmar kan också inkomma med 
förslag på andra projekt till Styrelse- eller Sektionsmöte och 
således kandidera till Projektfunktionär inom det projektet. 

  

§12:2:3 Fyllnadsval  

 Fyllnadsval av Projektfunktionärer kan förrättas av Styrelsen. 
  

§12:2:4 Förfarande  

 Vid val av funktionärer ska det alltid strävas efter en god och 
bred representation bland sektionens samtliga medlemmar, 
främst med avseende på program och årskurs. 
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Kapitel 13 
Mötesprocedurer 
  

§13:1 Förhandlingsordning  

 Som förhandlingsordning skall kapitlet om förhandsordning 
i TLTH:s Stadgar gälla, härvid motsvaras Fullmäktige (FM) 
av Sektionsmöte och Kårordföranden av Sektionens 
Ordförande. 

  

§13:2 Jäv  

 Ingen må deltaga i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd för 
vilken denna är ansvarig eller beslut vars utgång denna kan 
äga ett ekonomiskt intresse av. 
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Kapitel 14 
Protokoll 
  

§14:1 Protokoll  

  

§14:1:1 Möte  

 Protokoll från Sektions- och Styrelsemöten skall justeras 
inom tio läsdagar efter respektive möte. Protokollet skall 
justeras av mötesordförande samt två på mötet valda 
justerare. 
 
Då en ekonomiskt ansvarig person väljs på ett Sektionsmöte 
skall förutom namn denna persons fullständiga 
personnummer infogas i protokollet. 

  

§14:1:2 Offentliggörande  

 Protokollen skall sedan de justerats finnas tillgängliga för 
Sektionens medlemmar. 

 
 
  



 

24 
 

 

Kapitel 15 
Upplösning 
  

§15:1 Upplösning  

 Sektionen kan endast upplösas den dag då himlen faller ner 
över våra huvuden. 
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Motion angående införande av Policy för 

Sektioners stadfästande av stadgar hos 

Fullmäktige 

Motion regarding adoption of Policy for confirmation of the Guilds 

statues at the Union Representative Council 

Bakgrund 

Niklas Ingemansson yrkade i våras på att någon skulle skriva en guide till sektionerna om hur 

man stadfäster sina stadgar hos Fullmäktige. På FM6 presenterade jag mitt förslag och fick 

då bl a feedbacken att man ville se detta som en policy. 

English summary 

Niklas Ingemansson asked someone to write a guide for the guilds about how they should 

get their statues confirmed by the Union Representative Council. At FM6 I presented my 

suggestion and got as feedback that the Council wanted it as a policy. 

The policy contains 7 chapters and an annex. The chapters contain the following 

information: 

1. Formalities 

2. An explanation why the guilds should confirm their statues 

3. Deadline for sending in document and other important dates 

4. The necessary documents to send in 

5. A text about presence at the Council meetings 

6. An explanation about what happens if the statues are not confirmed and what the 

guild should do 

7. A summary of the five previous chapters 

The annex gives a longer example of how the documents that the guilds have to send in 

should look like. 

Förslag 

Jag yrkar därför på  

att införa ”Policy för Sektioners stadfästande av stadgar hos Fullmäktige” enligt 

bilaga. 

 

I Styrdokumentens tjänst, dag som ovan 
 
 

 
AGNES SÖRLIDEN 
Kårstyrelseledamot, 17/18 
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Policy för Sektioners stadfästande av 

stadgar hos Fullmäktige 

1. Formalia 

1.1. Sammanfattning 

Denna policy förklarar hur sektionerna ska gå till väga när de ska stadfästa sina stadgar hos 
Fullmäktige samt ger förklaringar varför detta görs. 

1.2. Syfte 

Policyn syftar till att hjälpa sektionerna att stadfästa sina stadgar då man historiskt sett haft 
problem med att sektionerna skickat in otillräckligt med underlag till Fullmäktige. 

1.3. Omfattning 

Denna policy omfattar Teknologkårens sektioner. 

1.4. Historik 

Utkast färdigställt av: Agnes Sörliden, Kårstyrelseledamot 17/18 
Ursprungligen antagen enligt beslut: FM 8/2017 
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär): - 
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2. Varför ska sektionernas stadgar stadfästas av 

Fullmäktige och vad innebär det? 

Enligt Teknologkårens stadgar § 10.13 gäller: 
”Sektion ska ha av Fullmäktige stadfästa stadgar vilka ska innehålla övriga bestämmelser 
rörande Sektionens organ.  
Fullmäktige får delegera till Kårstyrelsen att då det är lämpligt att godkänna ändringar i 
Sektions stadga.  
Sektionens stadgar står under Teknologkårens styrdokument. Sektionen ska verka för att 
dess stadgar inte står i strid med Teknologkårens styrdokument.” 
Anledningen till att detta kapitel finns med i kårens stadgar och att sektionerna måste 
skicka in sina stadgar till Fullmäktige är för att: 

• säkerställa att sektionerna bedriver den verksamhet som de åläggs att göra av 
Teknologkåren och enligt Högskoleförordningen 

• säkerställa att sektionens stadgar inte strider emot Teknologkårens styrdokument 

3. Handlingsstopp och viktiga datum 

Alla handlingsstopp och viktiga datum som listas nedan omnämns i Teknologkårens 
stadgar kapitel 5 Fullmäktige. 

Kallelse 

Kallelsen skickas ut senast 13 läsdagar före sammanträdet. 
Kallelsen till kårens Fullmäktigemöten mailas ut till Fullmäktiges ledamöter, suppleanter, 
adjungerade samt de som skrivit upp sig på listan över intresserade. I detta innefattas att 
alla sektionsordföranden får mailet. För att bli uppskriven på listan av intresserade maila 
önskad mailadress till talman@tlth.se. 

Beslutsärenden 

Beslutsärenden ska skickas in till Talmanspresidiet senast 12 läsdagar före sammanträdet. 

Föredragningslista och handlingar 

Föredragningslistan och handlingarna skickas ut senast 7 dagar varav minst 4 är läsdagar. 

4. Vilka handlingar ska sektionen skicka in? 

För att er sektions stadgar ska behandlas på nästa Fullmäktigemöte måste ni ha skickat in 
handlingarna enligt listan nedan till Talmanspresidiet (talman@tlth.se) senast 12 läsdagar 
före mötet: 

• Sektionens gamla och nya stadgar 

• En lista över de förändringar som gjorts sedan förra gången stadgarna stadfästes 
innehållande: 

o Vilka paragrafer som ändrats 
o Från och till vilken text man ändrat 
o Samt en kortare beskrivning av varför förändringen gjorts 

Alla dokument ska skickas in i både word alt. Latex-fil och pdf-format! För exempel hur 
listan över förändringar kan se ut, se bilaga (notera att den inte inkluderar fiktiva 
motioner/propositioner eller stadgar). 

mailto:talman@tlth.se
mailto:talman@tlth.se
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5. Närvaro vid Fullmäktigemötet 

Under det mötet som era stadgar behandlas förväntas ni närvara för att kunna svara på 
eventuella frågor. Att inte ha någon representant från sektionen närvarande som kan föra 
er talan kan leda till att sektionens stadgar avslås/bordläggs. 
Datum för terminens Fullmäktigemöten finner ni i protokollet från terminens första möte 
då de klubbas alternativt kan ni fråga Talmannen efter dessa. 
Anmälan av närvaro och för att få mat under Fullmäktigemötet (vilket alla Teknologkårens 
medlemmar som närvarar vid Fullmäktiges möten har rätt att få) ska man maila gs@tlth.se 
namn och matpreferenser. Detta görs senast det datum som står i kallelsen till det 
Fullmäktigemötet, vilket brukar vara ca 8 dagar innan mötet. 

6. Vad händer om Fullmäktige inte stadfäster 

sektionens stadgar? 

Om Fullmäktige avslår en sektionsstadgar gäller inte dessa. De stadgar som gäller för 
sektionen är således de som senast stadfästes av Fullmäktige. Verksamhet på sektionerna 
ska bedrivas i enlighet med de stadgar som senast stadfästes. 
När en sektion får sina stadgar avslagna bör de snarast möjliga skicka in ett nytt förslag till 
Fullmäktige för att undvika konflikter mellan styrdokument. Sektionen kommer alltid få 
ett medskick om varför stadgarna inte stadfästes och här vill vi poängtera ännu en gång 
vikten av närvaro vid Fullmäktigemötet. 

7. Sammanfattning 

 
Nedan följer en sammanfattning av det som nämnts ovan: 

• Sektionerna måste stadfästa sina stadgar hos Fullmäktige för att säkerställa vilken 
verksamhet som bedrivs och så att de inte strider mot Teknologkårens stadgar. 

• Handlingar skickas till talman@tlth.se senast 12 läsdagar före Fullmäktigemötet. 

• Sektionen ska skicka in: 
o Sektionens gamla och nya stadgar 
o En lista över de förändringar som gjorts 

▪ Vilka paragrafer som ändrats 

▪ Från och till vilken text man ändrat 

▪ Samt en kortare beskrivning av varför förändringen gjorts 

• Representanter från sektionen förväntas närvara på mötet och för att få mat 
anmäls närvaron till gs@tlth.se senast det datum som står i kallelsen. 

• Om stadgan ej stadfästs är det inte giltiga och sektionen ska snarast möjliga skicka 
in ett nytt förslag. 

  

mailto:gs@tlth.se
mailto:talman@tlth.se
mailto:gs@tlth.se
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Bilaga Exempel på handlingar 

Stadfästanden av stadgeändringar: HTxx 

Under höstterminen 20xx bifölls tre förslag (i andra läsningen). Motionerna/propositionen 
finns bifogade nedan. Längst ner finns även de stadgar som skickades in senast och de 
uppdaterade stadgarna med dessa ändringar.  

Ändring 1: Motionen om stora reformen 

Motionen om den stora reformen innebar förutom ändringar i reglementet också ändringar 
av två definitioner som används i stadgan. Ändringarna i stadgan innebär att posten y byter 
namn till z och att posten w inte längre sitter i utskott U. 
 
Motionen berörde §§ d och e. Man ändrade från: 
 ”§ d bla bla bla… 

  § e bla bla…” 
till: 
 ”§ d bla bla bla… 

  § e bla bla…” 

Ändring 2: Motionen angående utskott Ps suppleanter 

Denna motion ändrar vilka som är suppleanter till utskott P. Förut var det ledamöterna i P 
som satt mandatperioden innan den sittande utskott P som automatiskt var suppleanter. 
Efter denna ändring väljs dessa istället på ett sektionsmöte. 
 
Motionen berörde § f. Man ändrade från: 
 ”§ f bla bla bla…” 
till: 
 ”§ f bla bla bla…” 

Ändring 3: Proposition angående posten Os mandatperiod 

Innan detta förslag gick igenom satt posten O från 1 januari till sista december. Efter 
förändringen sitter posten från 1 juli till 30 juni för att verksamheten bättre stämmer överens 
med läsåret.  
 
Propositionen berörde § g. Man ändrade från: 
 ”§ g bla bla bla…” 
till: 
 ”§ g bla bla bla…” 
 
 
Jag yrkar på att ni stadfäster dessa ändringar i sektionens stadgar. 
 
 

NAMN NAMNSSON 
Ordförande, 20xx 
X-sektionen 
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Stadgar för 
Kemi- och Biotekniksektionen vid Lunds Tekniska 

Högskola 

De första Stadgarna fastställdes av Sektionsmötet den 7 december 1965.  
 
Denna version av Stadgarna godkändes på första Höstterminsmötet 2016 och fastställdes av 
Teknologkårens Fullmäktige den XX februari 2017. 
 
Sedan fastställandet är ändringar tagna i följande paragrafer: 
Datum möte  Paragraf  
5/10                     Höstterminsmöte 1 2016 §4:2:3 §4:2:5 §6:4 §9:1:2 samt hela kapitel 5 och 12  
 
29/12                   Tillägg av Informationsmästare  
                            (beslutat på Extrainsatt  
                            Sektionsmöte 2016) §6:1  
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Interna hänvisningar 

I Stadgarna finns följande interna hänvisningar: 
I hänvisas till 
§2:1:2 §3:7 
§4:1:4 Kapitel 12,13, 14 
§4:2:3 §4:1:3 
§4:2:4 §4:1:3 
§5:1:6 Kapitel 12 
§5:2:6 §5:2:2 
§6:3:5 Kapitel 12,13, 14 
§12:1:1 §5:1:2 
§12:2:1 §5:2:2 
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Kapitel 1 

Sektionen  

§1:1 Namn Sektionens namn är Kemi- och Biotekniksektionen 

 (K-Sektionen) inom Teknologkåren vid Lunds
 Tekniska Högskola (TLTH). 

§1:2 Syfte Sektionens syfte är att bland medlemmarna alstra 

 och vidmakthålla ett gott kamratskap, att främja 
 deras studier och utbildning, att tillvarata deras 
 gemensamma intressen, samt vad därmed äger 
 sammanhang. 
 

§1:3 Skyddshelgon Sektionens skyddshelgon är Miraculix. 

§1:4 Sektionsfärg Sektionens färg är gul. 

§1:5 Sektionssymbol Sektionens symbol är ett gotiskt K, (   ).  
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Kapitel 2 

Medlemmar 

§2:1 Ordinarie medlemmar Ordinarie medlem är endast varje, vid 

civilingenjörsprogrammet i Kemiteknik, 
civilingenjörsprogrammet i Bioteknik, 
Masterprogrammet Biotechnology, Masterprogrammet 
Food Technology and Nutrition, masterprogrammet 
Food innovation and Product Design samt 
livsmedelsteknisk högskoleutbildning inskriven, 
studerande som erlagt fastställd avgift till TLTH.  
 

§2:1:1 Skyldigheter Medlem är skyldig att iaktta Sektionens Stadgar och   

 Reglemente. 

§2:1:2 Rättigheter Medlem äger rätt: 

 Att med en röst deltaga i de val av funktionärer 

och representanter som företräder Sektionen. 

 Att närvara med yttrande-, yrkande- och rösträtt 

vid Sektionsmöte. 

 Att upptaga ärenden till Sektions- och 

Styrelsemöten enligt föreskrivna regler. 

 Att närvara och yttra sig vid Styrelsemöte. 

 Att ta del av protokoll och övriga handlingar 

som berör sektionsverksamheten. 

 Att ställa upp som valbar person vid 

funktionärs- och representantval inom sektion 

och kår. 

 Att om så önskas uttrycka missnöje kring 

Sektionens verksamhet, detta skall i så fall 

skriftligen meddelas Revisorerna enligt §3:7. 
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§2:2 Hedersmedlemmar Till Hedersmedlem inom K-Sektionen kan person  

 som i hög grad har främjat K-Sektionens verksamhet 

 väljas. Hedersmedlem utses vid ordinarie 

 Sektionsmöte med minst 9/10 av samtliga avgivna 

 röster. Förslag till hedersmedlem kan framställas av 

 Medaljkommitté, Styrelsen, Inspector eller av minst 

 15 medlemmar. Faller förslaget införes varken 

 förslag eller beslut i protokollet. 

§2:2:1 Skyldigheter Hedersmedlem är skyldig att iaktta Sektionens 

 Stadgar och Reglemente. 

§2:2:2 Rättigheter Hedersmedlem äger rätt: 

 Att närvara med yttrande- och yrkandeträtt vid 

Sektionsmöte. 

 Att närvara och yttra sig vid Styrelsemöte. 

 Att ta del av protokoll och övriga handlingar 

som berör sektionsverksamheten. 
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Kapitel 3 

Organisation 

§3:1 Relation till TLTH  Sektionen är en del av TLTH och följer därför dess 

 stadgar och reglemete. Samarbete och god kontankt 
 med TLTH och dess övriga sektioner uppmuntras. 
 

§3:2 Firma Sektionens firma tecknas av Ordförande, 

Skattmästare samt Vice Ordförande. Firman tecknas 
av minst två av de tre ovan nämnda personerna i 
förening. 

 

§3:3 Myndigheter Sektionens verksamhet utövas genom: 

 Sektionsmöte 

 Funktionärer 

 Styrelse 

 Utskott 

 Inspector 

 Revisorer 

 Övriga organ och grupper som Sektionsmötet 

eller Styrelsen finner lämpligt att inrätta. 

 

§3:4 Högsta beslutande myndighet Sektionsmötet utgör Sektionens högsta 

 beslutande myndighet. 
 
§3:5 Högsta verkställande myndighet Styrelsen utgör Sektionens högsta verkställande 

 myndighet. 

§3:6 Verksamhetsår  Sektionens verksamhets- och räkenskapsår är från 

den 1 januari till 31 december. 

 

§3:7 Missnöje  Finner sektionsmedlem anledning att uttrycka 

 missnöje, skall denne skriftligen meddela Revisorerna 

 detta. Revisorerna äger rätt att utlysa extra 

 Sektionsmöte, som har att besluta vilka åtgärder som 

 skall vidtagas. Vid sådant Sektionsmöte ledes 

 förhandlingarna av Revisorerna. 
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Kapitel 4 

Sektionsmöte 

§4:1 Besluts- och Mötesordning 

§4:1:1 Rösträtt  Rösträtt tillkommer Sektionens ordinarie 

 medlemmar. 

§4:1:2 Beslutsmässighet Sektionsmötet äger rätt att fatta beslut om antalet 

 närvarande röstberättigade medlemmar är minst 30 
 stycken. 

§4:1:3 Motioner Varje medlem äger rätt att ta upp ärende på 

 Sektionsmöte. Motion skall skriftligen ha inkommit 
 till Sektionens Styrelse senast tio läsdagar innan 
 Sektionsmötet för att komma upp på dagordningen. 
 I dessa tio läsdagar räknas ej dagarna under 
 tentamensperioder och ferier. 

§4:1:4 Förhållningsregler Förhållningsregler gällande val, mötesprocedurer 

 samt protokoll återfinns i Kapitel 12, 13 samt 14.  

§4:2 Ordinarie Sektionsmöte 

§4:2:1 Tidpunkt Styrelsen väljer datum för Sektionsmöte i samråd 

med Talmannen. Under året skall tre ordinarie 
Sektionsmöten hållas, ett i läsperiod 1, ett i läsperiod 
2 och ett i läsperiod 4.  

 

§4:2:2 Utlysande Kallelse till ordinarie Sektionsmöte skall av  

 Talmannen och Sekreteraren anslås senast femton 
 läsdagar före Sektionsmötet. Kallelse till 
 Sektionsmöte får ej ske, ej heller må Sektionsmöte 
 hållas, under tentamensperiod eller ferier. 
 Föredragningslista och handlingar till Sektionsmöte 
 skall av Talmannen anslås senast fyra läsdagar innan 
 mötet. 

 

§4:2:3 Vårterminsmöte Vid Vårterminsmötet skall följande ärenden tas upp: 

 Val av Valberedning. 

 Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för 

det förflutna verksamhetsåret.  

 Resultatdisposition. 

 Revisorernas berättelse för samma tid.  

 Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för det 

förflutna verksamhetsåret. 
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 Ärenden i enlighet med Styrelsens önskan eller 

medlems önskan enligt §4:1:3.   

 Vid behov utlysa och instifta projektgrupper och 

enskilda Projektfunktionärer samt fyllnadsvälja 

dessa. 

§4:2:4 Höstterminsmöte 1 Höstterminsmöte 1 hålls i läsperiod ett och då skall 

följande ärenden tas upp: 

 Ärenden i enlighet med Styrelsens önskan eller 

medlems önskan enligt §4:1:3.   

§4:2:5 Höstterminsmöte 2 Höstterminsmöte 2 hålls i läsperiod två och då skall 

endast följande ärenden tas upp: 

 Styrelsens förslag till rambudget för 

nästkommande verksamhetsår.  

 Val av Styrelse. 

 Val av övriga funktionärer såvida inget annat 

föreskrives i Stadgar eller Reglemente.   

 Val av ledamot i TLTH:s valnämnd. 

 Val av Revisorer.  

 Vid behov utlysa och instifta projektgrupper 

och enskilda Projektfunktionärer samt 

fyllnadsvälja dessa. 

 

§4:3 Extra Sektionsmöte Extra Sektionsmöte skall hållas då antingen: 
 Sektionens Styrelse finner så nödvändigt. 

 Sektionens Revisorer hos Styrelsen därom 

skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket 

ärende som önskas behandlas. 

 Minst 25 medlemmar hos Styrelsen därom 

skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket 

ärende som önskas behandlas.  

 Dylikt möte skall hållas inom tio läsdagar efter det att 

 anhållan inkommit till Styrelsen, dock måste tiden 

 mellan två på varandra följande Sektionsmöten vara 

 minst trettio dagar. 



   

 

11 
 

 

Kapitel 5 

Funktionärer 

§5:1 Ordinarie Funktionärer 
 

§5:1:1 Definition  Med Ordinarie funktionär avses alla personer som 

har förtroendeuppdrag inom Sektionen enligt 
gällande Styrdokument. 

 

§5:1:2 Medlemskapskrav  Ordinarie funktionär, undantaget Revisor och 

Inspector, är skyldig att under sin mandattid vara 

medlem av Sektionen. Om särskilda skäl föreligger 

kan Styrelse- eller Sektionsmöte bevilja undantag 

från detta krav. 

§5:1:3 Åligganden  Det åligger Sektionens Ordinarie funktionärer att: 

 Följa gällande Styrdokument. 

 Efter mandattidens slut inlämna förslag till 

revidering av Reglementet till Styrelsen. 

 Även i övrigt på alla sätt verka för Sektionens 

bästa. 

 Att i största möjliga mån närvara vid 

Sektionens Sektionsmöte. 

§5:1:4 Mandatperiod Ordinarie funktionärernas mandatperiod är från den 

1 januari till 31 december, om ej annat föreskrivs i 
Styrdokumenten. 
 

§5:1:5 Överlämning Överlämning mellan Ordinarie funktionärer skall ske 

så att verksamhetens effektivitet och kontinuitet 

främjas. Vid behov utfärdar Styrelsen erforderliga 

instruktioner.  

§5:1:6 Val Ordinarie funktionär väljs enligt föreskrifterna i 

kapitel 12. 

 

§5:7 Avsättande Ordinarie funktionär kan avsättas av såväl Styrelse- 

som Sektionsmöte. Avsättande av Styrelseledamot, 

Revisor och Inspector kan bara genomföras av 

Sektionsmötet. Om funktionären så önskar kan 

avsättande beslutat av Styrelsemöte överklagas till 

Sektionsmöte. 

§5:1:8 Avsägelser Avsägelser behandlas av Styrelsen. Avsägelser av 
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 Styrelse, Revisor och Inspector kan bara behandlas 

 av Sektionsmötet. 

 

§5:2 Projektfunktionär   

§5:2:1 Definition  Med Projektfunktionär avses alla personer som har 

förtroende från Sektionen att genomföra ett projekt 

enligt gällande Styrdokument.   

§5:2:2 Medlemskapskrav  Projektfunktionär är skyldig att under sin mandattid 

vara medlem av Sektionen. Om särskilda skäl 

föreligger kan Styrelse- eller Sektionsmöte bevilja 

undantag från detta krav.   

§5:2:3 Åliggande  Det åligger Sektionens Projektfunktionärer att:  

• Följa gällande Styrdokument  

• Även i övrigt på alla sätt verka för Sektionens 

bästa.  

• Att i största möjliga mån närvara vid Sektionens 

Sektionsmöte   

§5:2:4 Mandatperiod  Projektfunktionärens mandatperiod fastslås av 

Styrelse- eller Sektionsmöte vid tillsättande.   

§5:2:5 Överlämning  Efter avslutat projekt ska ett testamente lämnas in 

och redovisas på ett Styrelsemöte.   

§5:2:6 Val  Valbar är endast kandidat som uppfyller §5:2:2. I 

övrigt väljs Projektfunktionär enligt föreskrifter i 

Policy för Projektfunktionärer.   

§5:2:7 Avsättande  Projektfunktionärer kan avsättas av såväl Styrelse- 

som Sektionsmöte. Om projektfunktionären så 

önskar kan avsättande beslutat av Styrelsemöte 

överklagas till Sektionsmöte.   

§5:2:8 Avsägelser  Avsägelser behandlas av Styrelsen. 
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Kapitel 6 

Styrelse 

§6:1 Sammansättning  Styrelsen utgörs av Ordförande, Sekreterare, 

 Skattmästare, Vice Ordförande, 

 Studierådsordförande, Källarmästare, Sexmästare, 

 IKG-Ordförande, Øverphøs,

 Aktivitetsordförande samt Informationsmästare.  

§6:2 Befogenhet Styrelsen är Sektionens högsta verkställande organ 

 och äger beslutsmandat i alla sektionsorgan. 

§6:3 Styrelsemöte 
 §6:3:1 Beslutsmässighet Sektionens Styrelse är beslutsmässig om minst sex  

  ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal fäller  

  Ordförandens röst avgörandet. 

 §6:3:2 Tidpunkt Styrelsen sammanträder på kallelse av Sektionens  

  Ordförande samt då Sektionens Revisorer eller  

  någon av ledamöterna så kräver. Styrelsemöte ska  

  hållas minst tre gånger per termin. Vid Styrelsemöte  

  skall protokoll föras. 

 §6:3:3 Utlysande Kallelse till Styrelsemöte och föredragningslista skall  

  senast fem läsdagar före sammanträdet tillställas  

  Styrelsens ledamöter samt Revisorer, Inspector och  

  TLTH. Kallelsen skall anslås på lämpligt sätt synligt  

  för medlemmarna. 

 §6:3:4 Adjungeringar Rätt att adjungeras till Styrelsens sammanträde  

  tillkommer Inspector, Kårordförande,  

  sektionskontakter från TLTH, Sektionens  

  medlemmar samt de Styrelsen finner lämpliga. 

 §6:3:5 Förhållningsregler Förhållningsregler gällande val,  

  mötesprocedurer samt protokoll återfinns i  

  Kapitel 12, 13 samt 14. 

§6:4 Åligganden Det åligger Styrelsen att: 

 Inför Sektionsmötet ansvara för Sektionens 

verksamhet. 

 Tillsammans med Sektionens Talman förbereda 

och genomföra Sektionsmöten. 

 Verkställa och övervaka genomförandet av 

Sektionsmötets beslut. 
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 Tillse att gällande Stadgar och förordningar för 

Sektionen efterlevs. 

 Ansvara för Sektionens medel. 

 Till Höstterminsmöte 2 framlägga förslag till 

rambudget till nästkommande verksamhetsår. 

 Bereda inkomna förslag, handha Sektionens 

korrespondens samt i övrigt sköta löpande 

ärenden. 

 Senast sju veckor efter verksamhetsårets slut till 

Revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, 

protokoll och övriga handlingar Revisorerna önskar 

ta del av. 

 I september månad ur varje årskurs välja två 

kursutvärderare. 

 Följa åliggandena för Styrelsen i Reglementet. 

 I övrigt tillvarata Sektionens intressen och främja 

dess utveckling. 

 Vid behov utlysa och instifta projektgrupper och 

enskilda Projektfunktionärer samt fyllnadsvälja 

dessa.  

§6:5 Solidaritet  Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut 

som fattats i Styrelsen är solidariskt ansvarig för 

detta. Styrelseledamot som ej varit närvarande vid 

beslut är solidariskt ansvarig om denne inte 

reserverat sig i protokollet senast vid nästa 

sammanträde. 

§6:6 Mandatperiod för IKG-Ordförande IKG-Ordförande har en förlängd mandattid, från 

första januari till sista februari året därpå. De två sista 

månaderna av mandattiden har avgående IKG-

Ordförande inget mandat i Styrelsen utöver vanlig 

sektionsmedlems rättigheter. 
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Kapitel 7 

Utskott 

§7:1 Definition Sektionens utskott är följande: 

 Idrottsutskottet, IdrU 

 Industrikontaktgruppen, IKG 

 Informationsutskottet, InfU 

 Kommando Gul, KG 

 Kulturutskottet, KU 

 Källarmästeriet, KM 

 Medaljkommittén 

 Phøset 

 Sexmästeriet, 6M 

 Studierådet, SrBK 

 Universitetskontaktgruppen, UKG 

 Valberedningen 
 

§7:2 Uppgift Utskotten ansvarar för att driva verksamhet och 

 tillgodose medlemmarnas intressen inom respektive 
 verksamhetsområde enligt Reglementets kapitel 3, 
 samt att verkställa av Styrelsen och Sektionsmötet 
 ålagda uppgifter. Utskotten bör delta i de kollegier 
 och forum för erfarenhetsutbyte som finns 
 tillgängliga. 

§7:3 Befogenhet Inom respektive verksamhetsområde äger utskott 

 rätt att fatta och verkställa beslut, då Styrelse eller 
 Sektionsmöte ej annorlunda beslutar. 

§7:4 Ansvar Alla utskott är ansvariga inför Styrelsen för sin 

 verksamhet utom Medaljkommittén och 
 Valberedningen som svarar inför Sektionsmötet. 

§7:5 Sammansättning Utskotten har av Sektionsmötet utsedda 

 utskottschefer och ekonomiansvariga. Om utskottet 
 saknar en funktionärspost med ekonomiskt ansvar 
 skall en sådan utses inom utskottet. Utskottens 
 övriga sammansättning beskrivs för respektive 
 utskott i Reglementet kapitel 3. 
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§7:6 Särskilda regler för Studierådet 

§7:6:1 Besluts- och mötesordning 

§7:6:1:1 Beslutsmässighet Studierådet är beslutsmässigt om minst sex  

 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal 

 fäller Studierådsordförandens röst avgörandet. 

§7:6:1:2 Sammanträde Studierådet sammanträder på kallelse av 

 Studierådsordförande samt då någon av ledamöterna, 

 eller Styrelsen så kräver. Sammanträde skall 

 hållas minst tre gånger per termin. Vid sammanträde 

 skall protokoll föras. Protokollet skall anslås. 

§7:6:1:3 Utlysande av möte Kallelse till Studierådsmöte och föredragningslista 

 skall senast fem läsdagar före sammanträdet tillställas 

 Studierådets ledamöter samt Revisorer. 

 Kallelsen skall anslås på SrBK:s anslagstavla. 

§7:6:1:4 Adjungeringar Rätt att adjungeras till Studierådets sammanträde 

 tillkommer Inspector, Vice Kårordförande, 

 Sektionens samtliga medlemmar samt de Studierådet 

 finner lämpliga. 
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Kapitel 8 

Inspector 

§8:1 Åligganden Sektionens verksamhet står under överinseende av 

en Inspector. Inspector skall ägna uppmärksamhet 
åt och stödja Sektionens verksamhet, samt vad 
därmed äger sammanhang. Det åligger Inspector att 
hålla sig informerad om Sektionens verksamhet. 

 
§8:2 Arkivlitern Inspector förvarar arkivlitern i en adiabatisk, 

isoterm, isobar, isokor och isograv garderob mellan 
två på varandra följande kalibreringar. 

 

§8:3 Rättigheter Inspector äger rätt:  

 Att övervara samtliga Sektionens myndigheters 

sammanträden med yttranderätt och yrkanderätt. 

 Att erhålla samtliga handlingar rörande Sektionens 

myndigheters sammanträden.  

 Att ta del av Sektionens protokoll och övriga 

handlingar, samt att i övrigt bli informerad om 

Sektionens verksamhet. 

 Att erhålla av Sektionen utgivna publikationer.  

 Att erhålla anmodan till Sektionens arrangemang. 

 

§8:4 Val Inspector väljes av ordinarie Höstterminsmöte 2 för 

en tid av två år. Inspectorn skall väljas ur K-
Sektionens lärarkollegium. Inspectorn kan endast 
sitta två mandattider i följd.  

 
§8:5 Vikarierande Inspector Vid en tids frånvaro kan Sektionsmötet, om det 

finner lämpligt, besluta att en vikarierande Inspector 
ersätter den ordinarie under dennes frånvaro. 
Vikarierande Inspector bör väljas bland de som har 
rutin på området, till exempel emeritus, studierektor 
eller liknande. 
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Kapitel 9 

Revision 

§9:1 Revisorerna 

§9:1:1 Valbarhet Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare, 

ha den insikt i ekonomiska förhållanden som 
uppdraget kräver och ha god insikt i Sektionens 
verksamhet. En person är inte valbar som Revisor 
om denne har näringsförbud. Revisorerna får inte 
revidera ett år då de haft ekonomiskt ansvar på 
Sektionen.  

 

§9:1:2 Åligganden Det åligger revisorerna att: 

 Granska Sektionens böcker och räkenskaper. 

 Ta del av Sektionsmötenas och Styrelsens 

protokoll. 

 Kontrollera verkställd inventering av Sektionens 

kassa och övriga tillgångar.   

 Tillse huruvida Sektionens organisation av och 

kontroll över bokföringen är tillfredsställande. 

 Senast tio läsdagar innan Vårterminsmötet till 

Styrelsen inlämna revisionsberättelse. 

 Granska att Styrdokument uppdateras enligt beslut 

på Sektionsmöte och Styrelsemöte.  

 Till Sektionsmötena inlämna förslag till 

erforderliga ändringar av Sektionens Stadgar och 

Reglemente. 

 

§9:1:3 Rättigheter Revisorerna äger rätt att: 

 Närhelst de önskar ta del av Sektionens samtliga 

räkenskaper, protokoll och andra handlingar. 

 Begära och erhålla upplysningar rörande 

verksamhet och förvaltning. 

 När de finner det nödvändigt sammankalla 

Sektionens myndigheter. 

§9:1:4 Mandatperiod Revisorerna har mandatperioden 1 

 januari till 30 juni nästkommande år dock revideras 
 endast det första verksamhetsåret. 

§9:2 Extra revision I händelse av att bokföringsansvarig avgår under 

verksamhetsåret skall berörd verksamhet revideras. 
Delårsbokslutet skall inlämnas till Revisorerna senast 
fjorton dagar efter avgång. 
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Kapitel 10 

Stadgarna 

§10:1 Definition  Stadgarna utgör grunden för Sektionens 

 styrdokument och reglerar dess 
 verksamhet. 

§10:2 Tolkning Vid tolkning av Stadgarna gäller Inspectorns åsikt 

 intill dess att Sektionsmötet beslutat i saken.  Vid 
 avsaknad av Inspector gäller Sektionens Ordförandes 
 åsikt intill dess att Sektionsmötet beslutat i saken. 

§10:3 Ändring Förslag till ändring av dessa Stadgar ska inlämnas till 

 Styrelsen senast tio läsdagar före Sektionsmötet. För 
 ändring av Stadgarna fordras bifall med minst 2/3 
 majoritet på två på varandra följande Sektionsmöten, 
 under två på varandra följande terminer, varav minst  
 ett ska vara ordinarie. 

§10:4 Giltighet Dessa Stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av 

 TLTH:s Fullmäktige. 
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Kapitel 11 

Reglemente 

§11:1 Definition Reglementet är ett tillägg till Sektionens 

 Stadgar där tillämpningar och övriga 
 föreskrifter finns. 
 

§11:2 Tolkning Tolkning av Reglementet görs av Ordföranden i 

samråd med Styrelsen och Inspectorn. 
 

§11:3 Ändring Förslag om ändring av Reglementet behandlas som 

en vanlig motion. För ändring krävs minst 2/3 
majoritet vid Sektionsmöte. 

 

§11:4 Giltighet Reglementet är giltigt omedelbart efter protokollet 

från Sektionsmötet som fastställde det är justerat. 
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Kapitel 12 

Val  

§12:1 Ordinarie funktionär 

§12:1:1 Valbarhet Valbar är endast kandidat som uppfyller §5:1:2. 

§12:1:2 Kandidering Utöver Valberedningens förslag (se Reglementet 3.12) 

finns möjlighet till fri motkandidering under Sektionsmöte 
fram till tiden för frågans avgörande. 

§12:1:3 Fyllnadsval Inspector, Revisorer och Styrelsemedlemmar kan endast 

väljas av Sektionsmöte. Fyllnadsval av övriga funktionärer 
kan förrättas av Styrelsen. 

§12:1:4 Förfarande Vid val av funktionärer ska det alltid strävas efter en god 

och bred representation bland sektionens samtliga 
medlemmar, främst med avseende på program och 
årskurs. 

§12:2 Projektfunktionär 

§12:2:1 Valbarhet Valbar är endast kandidat som uppfyller §5:2:2. 

§12:2:2 Kandidering Utöver Valberedningens förslag (se Reglementet 3.13) på 

Periodiserade projektfunktionärer finns möjlighet till fri 
motkandidering under Sektionsmöte fram till tiden för 
frågans avgörande. Medlemmar kan också inkomma med 
förslag på andra projekt till Styrelse- eller Sektionsmöte 
och således kandidera till Projektfunktionär inom det 
projektet. 

§12:2:3 Fyllnadsval Fyllnadsval av Projektfunktionärer kan förrättas av 

Styrelsen. 

§12:2:4 Förfarande Vid val av funktionärer ska det alltid strävas efter en god 

och bred representation bland sektionens samtliga 
medlemmar, främst med avseende på program och 
årskurs. 
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Kapitel 13 

Mötesprocedurer 

§13:1 Förhandlingsordning Som förhandlingsordning skall kapitlet om 

 förhandsordning i TLTH:s Stadgar gälla, härvid 
 motsvaras Fullmäktige (FM) av Sektionsmöte och 
 Kårordföranden av Sektionens Ordförande. 

§13:2 Jäv  Ingen må deltaga i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd 

 för vilken denna är ansvarig eller beslut vars utgång 
 denna kan äga ett ekonomiskt intresse av. 
 



   

 

23 
 

 

Kapitel 14 

Protokoll 

§14:1 Protokoll 
§14:1:1 Möte Protokoll från Sektions- och Styrelsemöten skall 

justeras inom tio läsdagar efter respektive möte. 
Protokollet skall justeras av mötesordförande samt 
två på mötet valda justerare. 
 
Då en ekonomiskt ansvarig person väljs på ett 
Sektionsmöte skall förutom namn denna persons 
fullständiga personnummer infogas i protokollet. 

 
   

§14:1:2 Offentliggörande Protokollen skall sedan de justerats finnas tillgängliga 

för Sektionens medlemmar. 
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Kapitel 15 

Upplösning 

§15:1 Upplösning  Sektionen kan endast upplösas den dag då himlen 

faller ner över våra huvuden. 
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KAP 1 SEKTIONENKAP 1 SEKTIONENKAP 1 SEKTIONENKAP 1 SEKTIONENKAP 1 SEKTIONENKAP 1 SEKTIONENKAP 1 SEKTIONENKAP 1 SEKTIONENKAP 1 SEKTIONEN
§1 Namn Sektionens namn är Sektionen för Arkitektur och Industridesign inom Teknologkåren 

vid Lunds Tekniska Högskola, A-sektionen.
Sektionens namn är Sektionen för Arkitektur och Industridesign inom Teknologkåren 
vid Lunds Tekniska Högskola, A-sektionen.
Sektionens namn är Sektionen för Arkitektur och Industridesign inom Teknologkåren 
vid Lunds Tekniska Högskola, A-sektionen.
Sektionens namn är Sektionen för Arkitektur och Industridesign inom Teknologkåren 
vid Lunds Tekniska Högskola, A-sektionen.
Sektionens namn är Sektionen för Arkitektur och Industridesign inom Teknologkåren 
vid Lunds Tekniska Högskola, A-sektionen.
Sektionens namn är Sektionen för Arkitektur och Industridesign inom Teknologkåren 
vid Lunds Tekniska Högskola, A-sektionen.
Sektionens namn är Sektionen för Arkitektur och Industridesign inom Teknologkåren 
vid Lunds Tekniska Högskola, A-sektionen.

§2 Sammanhang A-sektionen är en del av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH.A-sektionen är en del av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH.A-sektionen är en del av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH.A-sektionen är en del av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH.A-sektionen är en del av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH.A-sektionen är en del av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH.A-sektionen är en del av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, TLTH.

§3 Ändamål Sektionen är en ideell förening och har som ändamål att verka för sammanhållning och 
god anda, att främja medlemmarnas studier och utbildning samt att tillvarataga deras 
gemensamma intressen samt vad som därmed äger sammanhang.

Sektionen är en ideell förening och har som ändamål att verka för sammanhållning och 
god anda, att främja medlemmarnas studier och utbildning samt att tillvarataga deras 
gemensamma intressen samt vad som därmed äger sammanhang.

Sektionen är en ideell förening och har som ändamål att verka för sammanhållning och 
god anda, att främja medlemmarnas studier och utbildning samt att tillvarataga deras 
gemensamma intressen samt vad som därmed äger sammanhang.

Sektionen är en ideell förening och har som ändamål att verka för sammanhållning och 
god anda, att främja medlemmarnas studier och utbildning samt att tillvarataga deras 
gemensamma intressen samt vad som därmed äger sammanhang.

Sektionen är en ideell förening och har som ändamål att verka för sammanhållning och 
god anda, att främja medlemmarnas studier och utbildning samt att tillvarataga deras 
gemensamma intressen samt vad som därmed äger sammanhang.

Sektionen är en ideell förening och har som ändamål att verka för sammanhållning och 
god anda, att främja medlemmarnas studier och utbildning samt att tillvarataga deras 
gemensamma intressen samt vad som därmed äger sammanhang.

Sektionen är en ideell förening och har som ändamål att verka för sammanhållning och 
god anda, att främja medlemmarnas studier och utbildning samt att tillvarataga deras 
gemensamma intressen samt vad som därmed äger sammanhang.

§4 Symbol A-sektionens officiella symbol är ett stiliserat A enligt figur nedan.
Övriga sektionens insignier samt användande av sektionens symbol regleras i 
reglementet.

A-sektionens officiella symbol är ett stiliserat A enligt figur nedan.
Övriga sektionens insignier samt användande av sektionens symbol regleras i 
reglementet.

A-sektionens officiella symbol är ett stiliserat A enligt figur nedan.
Övriga sektionens insignier samt användande av sektionens symbol regleras i 
reglementet.

A-sektionens officiella symbol är ett stiliserat A enligt figur nedan.
Övriga sektionens insignier samt användande av sektionens symbol regleras i 
reglementet.

A-sektionens officiella symbol är ett stiliserat A enligt figur nedan.
Övriga sektionens insignier samt användande av sektionens symbol regleras i 
reglementet.

A-sektionens officiella symbol är ett stiliserat A enligt figur nedan.
Övriga sektionens insignier samt användande av sektionens symbol regleras i 
reglementet.

A-sektionens officiella symbol är ett stiliserat A enligt figur nedan.
Övriga sektionens insignier samt användande av sektionens symbol regleras i 
reglementet.

§5 Färg A-sektionens officiella färg är lila. A-sektionens officiella färg är lila. A-sektionens officiella färg är lila. A-sektionens officiella färg är lila. A-sektionens officiella färg är lila. A-sektionens officiella färg är lila. A-sektionens officiella färg är lila. 

§6 A-Squad A-sektionen har ett A-Squad, också kallat A-laget eller A-team, och där ingår 
sektionens maskot, andedjur och skyddshelgon. 
A-sektionen har ett A-Squad, också kallat A-laget eller A-team, och där ingår 
sektionens maskot, andedjur och skyddshelgon. 
A-sektionen har ett A-Squad, också kallat A-laget eller A-team, och där ingår 
sektionens maskot, andedjur och skyddshelgon. 
A-sektionen har ett A-Squad, också kallat A-laget eller A-team, och där ingår 
sektionens maskot, andedjur och skyddshelgon. 
A-sektionen har ett A-Squad, också kallat A-laget eller A-team, och där ingår 
sektionens maskot, andedjur och skyddshelgon. 
A-sektionen har ett A-Squad, också kallat A-laget eller A-team, och där ingår 
sektionens maskot, andedjur och skyddshelgon. 
A-sektionen har ett A-Squad, också kallat A-laget eller A-team, och där ingår 
sektionens maskot, andedjur och skyddshelgon. 

6:1 MaskotMaskotMaskot A-sektionens officiella maskot är Skalman.A-sektionens officiella maskot är Skalman.A-sektionens officiella maskot är Skalman.

6:2 AndedjurAndedjurAndedjur A-sektionens officiella andedjur är Enhörningen.A-sektionens officiella andedjur är Enhörningen.A-sektionens officiella andedjur är Enhörningen.

6:3 SkyddshelgonSkyddshelgonSkyddshelgon A-sektionens officiella skyddshelgon är råttan Rolf-Christina.A-sektionens officiella skyddshelgon är råttan Rolf-Christina.A-sektionens officiella skyddshelgon är råttan Rolf-Christina.

§7 Överklagan Beslut taget av någon av A-sektionens myndigheter kan hos TLTH:s fullmäktige 
överklagas av minst 10 % av sektionens medlemmar inom tre veckor från den dag 
beslutet tillkännagavs.

Beslut taget av någon av A-sektionens myndigheter kan hos TLTH:s fullmäktige 
överklagas av minst 10 % av sektionens medlemmar inom tre veckor från den dag 
beslutet tillkännagavs.

Beslut taget av någon av A-sektionens myndigheter kan hos TLTH:s fullmäktige 
överklagas av minst 10 % av sektionens medlemmar inom tre veckor från den dag 
beslutet tillkännagavs.

Beslut taget av någon av A-sektionens myndigheter kan hos TLTH:s fullmäktige 
överklagas av minst 10 % av sektionens medlemmar inom tre veckor från den dag 
beslutet tillkännagavs.

Beslut taget av någon av A-sektionens myndigheter kan hos TLTH:s fullmäktige 
överklagas av minst 10 % av sektionens medlemmar inom tre veckor från den dag 
beslutet tillkännagavs.

Beslut taget av någon av A-sektionens myndigheter kan hos TLTH:s fullmäktige 
överklagas av minst 10 % av sektionens medlemmar inom tre veckor från den dag 
beslutet tillkännagavs.

Beslut taget av någon av A-sektionens myndigheter kan hos TLTH:s fullmäktige 
överklagas av minst 10 % av sektionens medlemmar inom tre veckor från den dag 
beslutet tillkännagavs.

§8 Undanröjande Beslut taget av någon av A-sektionens myndigheter kan av TLTH:s fullmäktige 
undanröjas endast om det uppenbart strider av beslut mot Kap1 §3 i denna stadga eller 
mot TLTH:s stadgar.

Beslut taget av någon av A-sektionens myndigheter kan av TLTH:s fullmäktige 
undanröjas endast om det uppenbart strider av beslut mot Kap1 §3 i denna stadga eller 
mot TLTH:s stadgar.

Beslut taget av någon av A-sektionens myndigheter kan av TLTH:s fullmäktige 
undanröjas endast om det uppenbart strider av beslut mot Kap1 §3 i denna stadga eller 
mot TLTH:s stadgar.

Beslut taget av någon av A-sektionens myndigheter kan av TLTH:s fullmäktige 
undanröjas endast om det uppenbart strider av beslut mot Kap1 §3 i denna stadga eller 
mot TLTH:s stadgar.

Beslut taget av någon av A-sektionens myndigheter kan av TLTH:s fullmäktige 
undanröjas endast om det uppenbart strider av beslut mot Kap1 §3 i denna stadga eller 
mot TLTH:s stadgar.

Beslut taget av någon av A-sektionens myndigheter kan av TLTH:s fullmäktige 
undanröjas endast om det uppenbart strider av beslut mot Kap1 §3 i denna stadga eller 
mot TLTH:s stadgar.

Beslut taget av någon av A-sektionens myndigheter kan av TLTH:s fullmäktige 
undanröjas endast om det uppenbart strider av beslut mot Kap1 §3 i denna stadga eller 
mot TLTH:s stadgar.

KAP 2 MEDLEMMARKAP 2 MEDLEMMARKAP 2 MEDLEMMARKAP 2 MEDLEMMARKAP 2 MEDLEMMARKAP 2 MEDLEMMARKAP 2 MEDLEMMARKAP 2 MEDLEMMARKAP 2 MEDLEMMAR
§1 Ordinarie medlem Ordinarie medlem är varje studerande som

fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar §2:1 och §2:2 och är 
inskriven vid utbildning eller kurs inom arkitektur eller industridesign.

Ordinarie medlem är varje studerande som
fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar §2:1 och §2:2 och är 
inskriven vid utbildning eller kurs inom arkitektur eller industridesign.

Ordinarie medlem är varje studerande som
fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar §2:1 och §2:2 och är 
inskriven vid utbildning eller kurs inom arkitektur eller industridesign.

Ordinarie medlem är varje studerande som
fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar §2:1 och §2:2 och är 
inskriven vid utbildning eller kurs inom arkitektur eller industridesign.

Ordinarie medlem är varje studerande som
fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar §2:1 och §2:2 och är 
inskriven vid utbildning eller kurs inom arkitektur eller industridesign.

Ordinarie medlem är varje studerande som
fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar §2:1 och §2:2 och är 
inskriven vid utbildning eller kurs inom arkitektur eller industridesign.

Ordinarie medlem är varje studerande som
fullgjort sina skyldigheter gentemot TLTH enligt TLTH:s stadgar §2:1 och §2:2 och är 
inskriven vid utbildning eller kurs inom arkitektur eller industridesign.



1:1 RättigheterRättigheterRättigheter Ordinarie medlem äger rätt att:
A) med en röst deltaga i de val av funktionärer och representanter 
som företräder sektionen.
B) närvara med yttrande-, yrkande- och rösträtt vid sektionsmöte.
C) närvara och yttra sig vid styrelsemöte.
D) taga del av sektionens protokoll och handlingar.
E) ställa upp som valbar person vid funktionärs- och 
representantval inom A-sektionen och TLTH.

Ordinarie medlem äger rätt att:
A) med en röst deltaga i de val av funktionärer och representanter 
som företräder sektionen.
B) närvara med yttrande-, yrkande- och rösträtt vid sektionsmöte.
C) närvara och yttra sig vid styrelsemöte.
D) taga del av sektionens protokoll och handlingar.
E) ställa upp som valbar person vid funktionärs- och 
representantval inom A-sektionen och TLTH.

Ordinarie medlem äger rätt att:
A) med en röst deltaga i de val av funktionärer och representanter 
som företräder sektionen.
B) närvara med yttrande-, yrkande- och rösträtt vid sektionsmöte.
C) närvara och yttra sig vid styrelsemöte.
D) taga del av sektionens protokoll och handlingar.
E) ställa upp som valbar person vid funktionärs- och 
representantval inom A-sektionen och TLTH.

§2 Hedersmedlem Hedersmedlem utses av sektionsmöte genom kvalificerad (2/3) majoritet. Som sådan 
äger man rätt att deltaga i sektionens aktiviteter men ej i sektionens beslut.
Hedersmedlem utses av sektionsmöte genom kvalificerad (2/3) majoritet. Som sådan 
äger man rätt att deltaga i sektionens aktiviteter men ej i sektionens beslut.
Hedersmedlem utses av sektionsmöte genom kvalificerad (2/3) majoritet. Som sådan 
äger man rätt att deltaga i sektionens aktiviteter men ej i sektionens beslut.
Hedersmedlem utses av sektionsmöte genom kvalificerad (2/3) majoritet. Som sådan 
äger man rätt att deltaga i sektionens aktiviteter men ej i sektionens beslut.
Hedersmedlem utses av sektionsmöte genom kvalificerad (2/3) majoritet. Som sådan 
äger man rätt att deltaga i sektionens aktiviteter men ej i sektionens beslut.
Hedersmedlem utses av sektionsmöte genom kvalificerad (2/3) majoritet. Som sådan 
äger man rätt att deltaga i sektionens aktiviteter men ej i sektionens beslut.
Hedersmedlem utses av sektionsmöte genom kvalificerad (2/3) majoritet. Som sådan 
äger man rätt att deltaga i sektionens aktiviteter men ej i sektionens beslut.

2:1 RättigheterRättigheterRättigheter Hedersmedlem har på sektionsmötet yrkande- och yttranderätt.
Hedersmedlem har rätt att taga del av sektionens protokoll och 
handlingar.

Hedersmedlem har på sektionsmötet yrkande- och yttranderätt.
Hedersmedlem har rätt att taga del av sektionens protokoll och 
handlingar.

Hedersmedlem har på sektionsmötet yrkande- och yttranderätt.
Hedersmedlem har rätt att taga del av sektionens protokoll och 
handlingar.

§3 Stödmedlem Stödmedlem är person som till sektionen ansökt om stödmedlemskap i enlighet med 
sektionens Policydokument för stödmedlemskap. Annan medlem av TLTH än vad som 
tidigare stadgats eller personer som inte studerar vid LTH, äger rätt att ansöka om 
medlemskap i sektionen såsom stödmedlem. Som sådan äger man rätt att deltaga i 
sektionens aktiviteter men ej i sektionens beslut. 

Stödmedlem är person som till sektionen ansökt om stödmedlemskap i enlighet med 
sektionens Policydokument för stödmedlemskap. Annan medlem av TLTH än vad som 
tidigare stadgats eller personer som inte studerar vid LTH, äger rätt att ansöka om 
medlemskap i sektionen såsom stödmedlem. Som sådan äger man rätt att deltaga i 
sektionens aktiviteter men ej i sektionens beslut. 

Stödmedlem är person som till sektionen ansökt om stödmedlemskap i enlighet med 
sektionens Policydokument för stödmedlemskap. Annan medlem av TLTH än vad som 
tidigare stadgats eller personer som inte studerar vid LTH, äger rätt att ansöka om 
medlemskap i sektionen såsom stödmedlem. Som sådan äger man rätt att deltaga i 
sektionens aktiviteter men ej i sektionens beslut. 

Stödmedlem är person som till sektionen ansökt om stödmedlemskap i enlighet med 
sektionens Policydokument för stödmedlemskap. Annan medlem av TLTH än vad som 
tidigare stadgats eller personer som inte studerar vid LTH, äger rätt att ansöka om 
medlemskap i sektionen såsom stödmedlem. Som sådan äger man rätt att deltaga i 
sektionens aktiviteter men ej i sektionens beslut. 

Stödmedlem är person som till sektionen ansökt om stödmedlemskap i enlighet med 
sektionens Policydokument för stödmedlemskap. Annan medlem av TLTH än vad som 
tidigare stadgats eller personer som inte studerar vid LTH, äger rätt att ansöka om 
medlemskap i sektionen såsom stödmedlem. Som sådan äger man rätt att deltaga i 
sektionens aktiviteter men ej i sektionens beslut. 

Stödmedlem är person som till sektionen ansökt om stödmedlemskap i enlighet med 
sektionens Policydokument för stödmedlemskap. Annan medlem av TLTH än vad som 
tidigare stadgats eller personer som inte studerar vid LTH, äger rätt att ansöka om 
medlemskap i sektionen såsom stödmedlem. Som sådan äger man rätt att deltaga i 
sektionens aktiviteter men ej i sektionens beslut. 

Stödmedlem är person som till sektionen ansökt om stödmedlemskap i enlighet med 
sektionens Policydokument för stödmedlemskap. Annan medlem av TLTH än vad som 
tidigare stadgats eller personer som inte studerar vid LTH, äger rätt att ansöka om 
medlemskap i sektionen såsom stödmedlem. Som sådan äger man rätt att deltaga i 
sektionens aktiviteter men ej i sektionens beslut. 

3:1 RättigheterRättigheterRättigheter Stödmedlem har på sektionsmötet yrkande- och yttranderätt.Stödmedlem har på sektionsmötet yrkande- och yttranderätt.Stödmedlem har på sektionsmötet yrkande- och yttranderätt.

§4 Förutvarande 
medlem

Förutvarande medlemmar äger rätt att deltaga i sektionens aktiviteter men ej i 
sektionens beslut.
Förutvarande medlemmar äger rätt att deltaga i sektionens aktiviteter men ej i 
sektionens beslut.
Förutvarande medlemmar äger rätt att deltaga i sektionens aktiviteter men ej i 
sektionens beslut.
Förutvarande medlemmar äger rätt att deltaga i sektionens aktiviteter men ej i 
sektionens beslut.
Förutvarande medlemmar äger rätt att deltaga i sektionens aktiviteter men ej i 
sektionens beslut.
Förutvarande medlemmar äger rätt att deltaga i sektionens aktiviteter men ej i 
sektionens beslut.
Förutvarande medlemmar äger rätt att deltaga i sektionens aktiviteter men ej i 
sektionens beslut.

§5 Medlemmars 
skyldigheter

Samtliga medlemmar är skyldiga att iaktta sektionens stadgar och reglemente.Samtliga medlemmar är skyldiga att iaktta sektionens stadgar och reglemente.Samtliga medlemmar är skyldiga att iaktta sektionens stadgar och reglemente.Samtliga medlemmar är skyldiga att iaktta sektionens stadgar och reglemente.Samtliga medlemmar är skyldiga att iaktta sektionens stadgar och reglemente.Samtliga medlemmar är skyldiga att iaktta sektionens stadgar och reglemente.Samtliga medlemmar är skyldiga att iaktta sektionens stadgar och reglemente.

KAP 3 ORGANISATIONKAP 3 ORGANISATIONKAP 3 ORGANISATIONKAP 3 ORGANISATIONKAP 3 ORGANISATIONKAP 3 ORGANISATIONKAP 3 ORGANISATIONKAP 3 ORGANISATIONKAP 3 ORGANISATION
§1 Högsta beslutande 

myndighet
A-sektionens högsta beslutande myndighet är sektionsmötet.A-sektionens högsta beslutande myndighet är sektionsmötet.A-sektionens högsta beslutande myndighet är sektionsmötet.A-sektionens högsta beslutande myndighet är sektionsmötet.A-sektionens högsta beslutande myndighet är sektionsmötet.A-sektionens högsta beslutande myndighet är sektionsmötet.A-sektionens högsta beslutande myndighet är sektionsmötet.

§2 Organisation A-sektionens verksamhet utövas av de verkställande myndigheterna. Därutöver består 
sektionen av de kontrollerande myndigheterna och valberedningen.
A-sektionens verksamhet utövas av de verkställande myndigheterna. Därutöver består 
sektionen av de kontrollerande myndigheterna och valberedningen.
A-sektionens verksamhet utövas av de verkställande myndigheterna. Därutöver består 
sektionen av de kontrollerande myndigheterna och valberedningen.
A-sektionens verksamhet utövas av de verkställande myndigheterna. Därutöver består 
sektionen av de kontrollerande myndigheterna och valberedningen.
A-sektionens verksamhet utövas av de verkställande myndigheterna. Därutöver består 
sektionen av de kontrollerande myndigheterna och valberedningen.
A-sektionens verksamhet utövas av de verkställande myndigheterna. Därutöver består 
sektionen av de kontrollerande myndigheterna och valberedningen.
A-sektionens verksamhet utövas av de verkställande myndigheterna. Därutöver består 
sektionen av de kontrollerande myndigheterna och valberedningen.

§3 Verkställande 
myndigheter

A-sektionens verkställande myndigheter är sektionsstyrelsen, utskotten och 
funktionärerna.
A-sektionens verkställande myndigheter är sektionsstyrelsen, utskotten och 
funktionärerna.
A-sektionens verkställande myndigheter är sektionsstyrelsen, utskotten och 
funktionärerna.
A-sektionens verkställande myndigheter är sektionsstyrelsen, utskotten och 
funktionärerna.
A-sektionens verkställande myndigheter är sektionsstyrelsen, utskotten och 
funktionärerna.
A-sektionens verkställande myndigheter är sektionsstyrelsen, utskotten och 
funktionärerna.
A-sektionens verkställande myndigheter är sektionsstyrelsen, utskotten och 
funktionärerna.

§4 Kontrollerande 
myndigheter

A-sektionens kontrollerande myndigheter är inspektor och revisorer.A-sektionens kontrollerande myndigheter är inspektor och revisorer.A-sektionens kontrollerande myndigheter är inspektor och revisorer.A-sektionens kontrollerande myndigheter är inspektor och revisorer.A-sektionens kontrollerande myndigheter är inspektor och revisorer.A-sektionens kontrollerande myndigheter är inspektor och revisorer.A-sektionens kontrollerande myndigheter är inspektor och revisorer.

KAP 4 SEKTIONSMÖTEKAP 4 SEKTIONSMÖTEKAP 4 SEKTIONSMÖTEKAP 4 SEKTIONSMÖTEKAP 4 SEKTIONSMÖTEKAP 4 SEKTIONSMÖTEKAP 4 SEKTIONSMÖTEKAP 4 SEKTIONSMÖTEKAP 4 SEKTIONSMÖTE
§1 Befogenhet Sektionsmöte är sektionens högsta beslutande organ.Sektionsmöte är sektionens högsta beslutande organ.Sektionsmöte är sektionens högsta beslutande organ.Sektionsmöte är sektionens högsta beslutande organ.Sektionsmöte är sektionens högsta beslutande organ.Sektionsmöte är sektionens högsta beslutande organ.Sektionsmöte är sektionens högsta beslutande organ.



§2 Rösträtt Rösträtt tillkommer sektionens ordinarie medlemmar enl. Kap 2 §1:1 i denna stadga.Rösträtt tillkommer sektionens ordinarie medlemmar enl. Kap 2 §1:1 i denna stadga.Rösträtt tillkommer sektionens ordinarie medlemmar enl. Kap 2 §1:1 i denna stadga.Rösträtt tillkommer sektionens ordinarie medlemmar enl. Kap 2 §1:1 i denna stadga.Rösträtt tillkommer sektionens ordinarie medlemmar enl. Kap 2 §1:1 i denna stadga.Rösträtt tillkommer sektionens ordinarie medlemmar enl. Kap 2 §1:1 i denna stadga.Rösträtt tillkommer sektionens ordinarie medlemmar enl. Kap 2 §1:1 i denna stadga.

§3 Beslutsförhet Sektionsmöte äger rätt att fatta beslut om antalet närvarande 
röstberättigade överstiger tjugo (20).
Sektionsmöte äger rätt att fatta beslut om antalet närvarande 
röstberättigade överstiger tjugo (20).
Sektionsmöte äger rätt att fatta beslut om antalet närvarande 
röstberättigade överstiger tjugo (20).
Sektionsmöte äger rätt att fatta beslut om antalet närvarande 
röstberättigade överstiger tjugo (20).
Sektionsmöte äger rätt att fatta beslut om antalet närvarande 
röstberättigade överstiger tjugo (20).
Sektionsmöte äger rätt att fatta beslut om antalet närvarande 
röstberättigade överstiger tjugo (20).
Sektionsmöte äger rätt att fatta beslut om antalet närvarande 
röstberättigade överstiger tjugo (20).

§4 Ordinarie 
sektionsmöte

Under året skall två ordinarie sektionsmöten hållas, ett per termin, dock åtskilda av 
minst 3 kalendermånader. Ordinarie sektionsmöte infaller under läsperiod och får ej äga 
rum under ferietid.

Under året skall två ordinarie sektionsmöten hållas, ett per termin, dock åtskilda av 
minst 3 kalendermånader. Ordinarie sektionsmöte infaller under läsperiod och får ej äga 
rum under ferietid.

Under året skall två ordinarie sektionsmöten hållas, ett per termin, dock åtskilda av 
minst 3 kalendermånader. Ordinarie sektionsmöte infaller under läsperiod och får ej äga 
rum under ferietid.

Under året skall två ordinarie sektionsmöten hållas, ett per termin, dock åtskilda av 
minst 3 kalendermånader. Ordinarie sektionsmöte infaller under läsperiod och får ej äga 
rum under ferietid.

Under året skall två ordinarie sektionsmöten hållas, ett per termin, dock åtskilda av 
minst 3 kalendermånader. Ordinarie sektionsmöte infaller under läsperiod och får ej äga 
rum under ferietid.

Under året skall två ordinarie sektionsmöten hållas, ett per termin, dock åtskilda av 
minst 3 kalendermånader. Ordinarie sektionsmöte infaller under läsperiod och får ej äga 
rum under ferietid.

Under året skall två ordinarie sektionsmöten hållas, ett per termin, dock åtskilda av 
minst 3 kalendermånader. Ordinarie sektionsmöte infaller under läsperiod och får ej äga 
rum under ferietid.

4:14:14:1 VårterminsmöteVårterminsmöteVårterminsmöte Vid vårterminsmötet skall följande ärenden tagas upp:
A) Val av mötesordförande.
B) Val av mötessekreterare.
C) Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
D) Fråga angående mötets behöriga utlysande.
E) Fastställande av föredragningslistan.
F) Verksamhetsberättelse samt bokslut för det förflutna 
verksamhetsåret.
G) Revisorernas berättelse för samma tid.
H) Fastställande av föregående års balansräkning.
I) Frågan om ansvarsfrihet.
J) Förslag till resultatdisposition.
K) Revision av innevarande budget.
L) Val av valberedning.
M) Val av Inspektor (endast udda år).
N) Val av funktionärer enligt gällande reglementen.
O) Övriga ärenden i enlighet med styrelsens önskan eller 
Kap 4 §7 i denna stadga.

4:24:24:2 HöstterminsmöteHöstterminsmöteHöstterminsmöte Vid höstterminsmötet skall följande ärenden tagas upp:
A) Val av mötesordförande.
B) Val av mötessekreterare.
C) Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
D) Fråga angående mötets behöriga utlysande.
E) Fastställande av föredragningslistan.
F) Resultatrapport för första halvåret.
G) Fastställande av budget för nästa verksamhetsår.
H) Revidering av reglementen.
I) Val av en representant i TLTH:s valnämnd för 
fullmäktigevalet.
J) Val av funktionärer enligt gällande reglementen.
K) Val av två revisorer med suppleanter.
L) Övriga ärenden i enlighet med styrelsens önskan eller 
Kap 4 §7 i denna stadga.

 §5 Extra sektionsmöte Extra sektionsmöte skall hållas då sektionsstyrelsen finner detta påkallat eller då 
sektionens revisorer, sektionens inspektor, TLTH:s ordförande eller minst 25 
medlemmar därom  hos sektionsstyrelsen skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket 
ärende som önskas behandlas. Extra sektionsmöte skall hållas inom 15 läsdagar efter 
det att anhållan inkommit till styrelsen. Extra sektionsmöte för dock ej äga rum under 
ferietid.

Extra sektionsmöte skall hållas då sektionsstyrelsen finner detta påkallat eller då 
sektionens revisorer, sektionens inspektor, TLTH:s ordförande eller minst 25 
medlemmar därom  hos sektionsstyrelsen skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket 
ärende som önskas behandlas. Extra sektionsmöte skall hållas inom 15 läsdagar efter 
det att anhållan inkommit till styrelsen. Extra sektionsmöte för dock ej äga rum under 
ferietid.

Extra sektionsmöte skall hållas då sektionsstyrelsen finner detta påkallat eller då 
sektionens revisorer, sektionens inspektor, TLTH:s ordförande eller minst 25 
medlemmar därom  hos sektionsstyrelsen skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket 
ärende som önskas behandlas. Extra sektionsmöte skall hållas inom 15 läsdagar efter 
det att anhållan inkommit till styrelsen. Extra sektionsmöte för dock ej äga rum under 
ferietid.

Extra sektionsmöte skall hållas då sektionsstyrelsen finner detta påkallat eller då 
sektionens revisorer, sektionens inspektor, TLTH:s ordförande eller minst 25 
medlemmar därom  hos sektionsstyrelsen skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket 
ärende som önskas behandlas. Extra sektionsmöte skall hållas inom 15 läsdagar efter 
det att anhållan inkommit till styrelsen. Extra sektionsmöte för dock ej äga rum under 
ferietid.

Extra sektionsmöte skall hållas då sektionsstyrelsen finner detta påkallat eller då 
sektionens revisorer, sektionens inspektor, TLTH:s ordförande eller minst 25 
medlemmar därom  hos sektionsstyrelsen skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket 
ärende som önskas behandlas. Extra sektionsmöte skall hållas inom 15 läsdagar efter 
det att anhållan inkommit till styrelsen. Extra sektionsmöte för dock ej äga rum under 
ferietid.

Extra sektionsmöte skall hållas då sektionsstyrelsen finner detta påkallat eller då 
sektionens revisorer, sektionens inspektor, TLTH:s ordförande eller minst 25 
medlemmar därom  hos sektionsstyrelsen skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket 
ärende som önskas behandlas. Extra sektionsmöte skall hållas inom 15 läsdagar efter 
det att anhållan inkommit till styrelsen. Extra sektionsmöte för dock ej äga rum under 
ferietid.

Extra sektionsmöte skall hållas då sektionsstyrelsen finner detta påkallat eller då 
sektionens revisorer, sektionens inspektor, TLTH:s ordförande eller minst 25 
medlemmar därom  hos sektionsstyrelsen skriftligen anhåller, med uppgivande av vilket 
ärende som önskas behandlas. Extra sektionsmöte skall hållas inom 15 läsdagar efter 
det att anhållan inkommit till styrelsen. Extra sektionsmöte för dock ej äga rum under 
ferietid.



§6 Utlysande Kallelse till ordinarie sektionsmöte skall tillställas TLTH och A-sektionens inspektor 
samt anslås senast 15 läsdagar, för extra sektionsmöte senast 7 läsdagar, före mötet. 
Kallelse till två sektionsmöten får ej föreligga samtidigt. Föredragningslista med 
tillhörande handlingar skall tillställas TLTH och A-sektionens inspektor samt anslås på 
sektionens anslagstavla minst 5 läsdagar före mötet.

Kallelse till ordinarie sektionsmöte skall tillställas TLTH och A-sektionens inspektor 
samt anslås senast 15 läsdagar, för extra sektionsmöte senast 7 läsdagar, före mötet. 
Kallelse till två sektionsmöten får ej föreligga samtidigt. Föredragningslista med 
tillhörande handlingar skall tillställas TLTH och A-sektionens inspektor samt anslås på 
sektionens anslagstavla minst 5 läsdagar före mötet.

Kallelse till ordinarie sektionsmöte skall tillställas TLTH och A-sektionens inspektor 
samt anslås senast 15 läsdagar, för extra sektionsmöte senast 7 läsdagar, före mötet. 
Kallelse till två sektionsmöten får ej föreligga samtidigt. Föredragningslista med 
tillhörande handlingar skall tillställas TLTH och A-sektionens inspektor samt anslås på 
sektionens anslagstavla minst 5 läsdagar före mötet.

Kallelse till ordinarie sektionsmöte skall tillställas TLTH och A-sektionens inspektor 
samt anslås senast 15 läsdagar, för extra sektionsmöte senast 7 läsdagar, före mötet. 
Kallelse till två sektionsmöten får ej föreligga samtidigt. Föredragningslista med 
tillhörande handlingar skall tillställas TLTH och A-sektionens inspektor samt anslås på 
sektionens anslagstavla minst 5 läsdagar före mötet.

Kallelse till ordinarie sektionsmöte skall tillställas TLTH och A-sektionens inspektor 
samt anslås senast 15 läsdagar, för extra sektionsmöte senast 7 läsdagar, före mötet. 
Kallelse till två sektionsmöten får ej föreligga samtidigt. Föredragningslista med 
tillhörande handlingar skall tillställas TLTH och A-sektionens inspektor samt anslås på 
sektionens anslagstavla minst 5 läsdagar före mötet.

Kallelse till ordinarie sektionsmöte skall tillställas TLTH och A-sektionens inspektor 
samt anslås senast 15 läsdagar, för extra sektionsmöte senast 7 läsdagar, före mötet. 
Kallelse till två sektionsmöten får ej föreligga samtidigt. Föredragningslista med 
tillhörande handlingar skall tillställas TLTH och A-sektionens inspektor samt anslås på 
sektionens anslagstavla minst 5 läsdagar före mötet.

Kallelse till ordinarie sektionsmöte skall tillställas TLTH och A-sektionens inspektor 
samt anslås senast 15 läsdagar, för extra sektionsmöte senast 7 läsdagar, före mötet. 
Kallelse till två sektionsmöten får ej föreligga samtidigt. Föredragningslista med 
tillhörande handlingar skall tillställas TLTH och A-sektionens inspektor samt anslås på 
sektionens anslagstavla minst 5 läsdagar före mötet.

§7 Upptagande av 
motion

Varje medlem äger rätt att taga upp fråga på sektionsmöte. Sådan motion skall 
skriftligen ha inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmötet. 
Speciellt för motion som berör hedersmedlemskap gäller att minst 20 medlemmar ska 
ha undertecknat denna för att frågan skall tas upp. Faller motion om hedersmedlemskap 
vid sektionsmöte tages varken motion eller beslut till protokollet.

Varje medlem äger rätt att taga upp fråga på sektionsmöte. Sådan motion skall 
skriftligen ha inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmötet. 
Speciellt för motion som berör hedersmedlemskap gäller att minst 20 medlemmar ska 
ha undertecknat denna för att frågan skall tas upp. Faller motion om hedersmedlemskap 
vid sektionsmöte tages varken motion eller beslut till protokollet.

Varje medlem äger rätt att taga upp fråga på sektionsmöte. Sådan motion skall 
skriftligen ha inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmötet. 
Speciellt för motion som berör hedersmedlemskap gäller att minst 20 medlemmar ska 
ha undertecknat denna för att frågan skall tas upp. Faller motion om hedersmedlemskap 
vid sektionsmöte tages varken motion eller beslut till protokollet.

Varje medlem äger rätt att taga upp fråga på sektionsmöte. Sådan motion skall 
skriftligen ha inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmötet. 
Speciellt för motion som berör hedersmedlemskap gäller att minst 20 medlemmar ska 
ha undertecknat denna för att frågan skall tas upp. Faller motion om hedersmedlemskap 
vid sektionsmöte tages varken motion eller beslut till protokollet.

Varje medlem äger rätt att taga upp fråga på sektionsmöte. Sådan motion skall 
skriftligen ha inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmötet. 
Speciellt för motion som berör hedersmedlemskap gäller att minst 20 medlemmar ska 
ha undertecknat denna för att frågan skall tas upp. Faller motion om hedersmedlemskap 
vid sektionsmöte tages varken motion eller beslut till protokollet.

Varje medlem äger rätt att taga upp fråga på sektionsmöte. Sådan motion skall 
skriftligen ha inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmötet. 
Speciellt för motion som berör hedersmedlemskap gäller att minst 20 medlemmar ska 
ha undertecknat denna för att frågan skall tas upp. Faller motion om hedersmedlemskap 
vid sektionsmöte tages varken motion eller beslut till protokollet.

Varje medlem äger rätt att taga upp fråga på sektionsmöte. Sådan motion skall 
skriftligen ha inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmötet. 
Speciellt för motion som berör hedersmedlemskap gäller att minst 20 medlemmar ska 
ha undertecknat denna för att frågan skall tas upp. Faller motion om hedersmedlemskap 
vid sektionsmöte tages varken motion eller beslut till protokollet.

KAP 5 REVISIONKAP 5 REVISIONKAP 5 REVISIONKAP 5 REVISIONKAP 5 REVISIONKAP 5 REVISIONKAP 5 REVISIONKAP 5 REVISIONKAP 5 REVISION
§1 Revisorerna Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare och ha uppfyllt Kap 2 §1 i denna 

stadga samt ha den insikt i de ekonomiska förhållanden som uppdraget kräver. De får ej 
inom A-sektionen ha förtroendeuppdrag med ekonomiskt ansvar.

Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare och ha uppfyllt Kap 2 §1 i denna 
stadga samt ha den insikt i de ekonomiska förhållanden som uppdraget kräver. De får ej 
inom A-sektionen ha förtroendeuppdrag med ekonomiskt ansvar.

Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare och ha uppfyllt Kap 2 §1 i denna 
stadga samt ha den insikt i de ekonomiska förhållanden som uppdraget kräver. De får ej 
inom A-sektionen ha förtroendeuppdrag med ekonomiskt ansvar.

Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare och ha uppfyllt Kap 2 §1 i denna 
stadga samt ha den insikt i de ekonomiska förhållanden som uppdraget kräver. De får ej 
inom A-sektionen ha förtroendeuppdrag med ekonomiskt ansvar.

Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare och ha uppfyllt Kap 2 §1 i denna 
stadga samt ha den insikt i de ekonomiska förhållanden som uppdraget kräver. De får ej 
inom A-sektionen ha förtroendeuppdrag med ekonomiskt ansvar.

Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare och ha uppfyllt Kap 2 §1 i denna 
stadga samt ha den insikt i de ekonomiska förhållanden som uppdraget kräver. De får ej 
inom A-sektionen ha förtroendeuppdrag med ekonomiskt ansvar.

Revisorerna skall vara myndiga svenska medborgare och ha uppfyllt Kap 2 §1 i denna 
stadga samt ha den insikt i de ekonomiska förhållanden som uppdraget kräver. De får ej 
inom A-sektionen ha förtroendeuppdrag med ekonomiskt ansvar.

§2 Åligganden Revisorerna skall, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska föreningens 
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.
Revisorerna skall, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska föreningens 
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.
Revisorerna skall, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska föreningens 
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.
Revisorerna skall, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska föreningens 
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.
Revisorerna skall, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska föreningens 
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.
Revisorerna skall, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska föreningens 
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.
Revisorerna skall, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska föreningens 
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning.

§3 Rättigheter Revisorerna äger rätt att:
A) taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra handlingar närhelst de så 
begär.
B) begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning.
C) med yttranderätt närvara vid samtliga sektionsorgans sammanträden.

Revisorerna äger rätt att:
A) taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra handlingar närhelst de så 
begär.
B) begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning.
C) med yttranderätt närvara vid samtliga sektionsorgans sammanträden.

Revisorerna äger rätt att:
A) taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra handlingar närhelst de så 
begär.
B) begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning.
C) med yttranderätt närvara vid samtliga sektionsorgans sammanträden.

Revisorerna äger rätt att:
A) taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra handlingar närhelst de så 
begär.
B) begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning.
C) med yttranderätt närvara vid samtliga sektionsorgans sammanträden.

Revisorerna äger rätt att:
A) taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra handlingar närhelst de så 
begär.
B) begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning.
C) med yttranderätt närvara vid samtliga sektionsorgans sammanträden.

Revisorerna äger rätt att:
A) taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra handlingar närhelst de så 
begär.
B) begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning.
C) med yttranderätt närvara vid samtliga sektionsorgans sammanträden.

Revisorerna äger rätt att:
A) taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra handlingar närhelst de så 
begär.
B) begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning.
C) med yttranderätt närvara vid samtliga sektionsorgans sammanträden.

§4 Revisionsberättelse Revisorerna har att senast 10 läsdagar innan vårterminsmötet till 
styrelsen inlämna revisionsberättelse, samt på balansräkningen ha tecknat påskrift med 
yttrande huruvida den överensstämmer med sektionens böcker.
Revisionsberättelse skall innehålla särskilt yttrande angående:
A) Fastställande av balansräkningen.
B) Ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna har att senast 10 läsdagar innan vårterminsmötet till 
styrelsen inlämna revisionsberättelse, samt på balansräkningen ha tecknat påskrift med 
yttrande huruvida den överensstämmer med sektionens böcker.
Revisionsberättelse skall innehålla särskilt yttrande angående:
A) Fastställande av balansräkningen.
B) Ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna har att senast 10 läsdagar innan vårterminsmötet till 
styrelsen inlämna revisionsberättelse, samt på balansräkningen ha tecknat påskrift med 
yttrande huruvida den överensstämmer med sektionens böcker.
Revisionsberättelse skall innehålla särskilt yttrande angående:
A) Fastställande av balansräkningen.
B) Ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna har att senast 10 läsdagar innan vårterminsmötet till 
styrelsen inlämna revisionsberättelse, samt på balansräkningen ha tecknat påskrift med 
yttrande huruvida den överensstämmer med sektionens böcker.
Revisionsberättelse skall innehålla särskilt yttrande angående:
A) Fastställande av balansräkningen.
B) Ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna har att senast 10 läsdagar innan vårterminsmötet till 
styrelsen inlämna revisionsberättelse, samt på balansräkningen ha tecknat påskrift med 
yttrande huruvida den överensstämmer med sektionens böcker.
Revisionsberättelse skall innehålla särskilt yttrande angående:
A) Fastställande av balansräkningen.
B) Ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna har att senast 10 läsdagar innan vårterminsmötet till 
styrelsen inlämna revisionsberättelse, samt på balansräkningen ha tecknat påskrift med 
yttrande huruvida den överensstämmer med sektionens böcker.
Revisionsberättelse skall innehålla särskilt yttrande angående:
A) Fastställande av balansräkningen.
B) Ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorerna har att senast 10 läsdagar innan vårterminsmötet till 
styrelsen inlämna revisionsberättelse, samt på balansräkningen ha tecknat påskrift med 
yttrande huruvida den överensstämmer med sektionens böcker.
Revisionsberättelse skall innehålla särskilt yttrande angående:
A) Fastställande av balansräkningen.
B) Ansvarsfrihet för styrelsen.

§5 Extra revision I händelse av att någon funktionär avgår under verksamhetsåret 
skall revisorerna revidera berörd verksamhetsekonomi, samt därefter avgiva särskild 
revisionsberättelse häröver.

I händelse av att någon funktionär avgår under verksamhetsåret 
skall revisorerna revidera berörd verksamhetsekonomi, samt därefter avgiva särskild 
revisionsberättelse häröver.

I händelse av att någon funktionär avgår under verksamhetsåret 
skall revisorerna revidera berörd verksamhetsekonomi, samt därefter avgiva särskild 
revisionsberättelse häröver.

I händelse av att någon funktionär avgår under verksamhetsåret 
skall revisorerna revidera berörd verksamhetsekonomi, samt därefter avgiva särskild 
revisionsberättelse häröver.

I händelse av att någon funktionär avgår under verksamhetsåret 
skall revisorerna revidera berörd verksamhetsekonomi, samt därefter avgiva särskild 
revisionsberättelse häröver.

I händelse av att någon funktionär avgår under verksamhetsåret 
skall revisorerna revidera berörd verksamhetsekonomi, samt därefter avgiva särskild 
revisionsberättelse häröver.

I händelse av att någon funktionär avgår under verksamhetsåret 
skall revisorerna revidera berörd verksamhetsekonomi, samt därefter avgiva särskild 
revisionsberättelse häröver.

KAP 6 VALBEREDNINGKAP 6 VALBEREDNINGKAP 6 VALBEREDNINGKAP 6 VALBEREDNINGKAP 6 VALBEREDNINGKAP 6 VALBEREDNINGKAP 6 VALBEREDNINGKAP 6 VALBEREDNINGKAP 6 VALBEREDNING
§1 Sammansättning Valberedningen består av minst tre ledamöter, varav en Ordförande, tillika 

sammankallande, utses av vårterminsmötet. Ledamöterna får ej inneha en styrelsepost 
under mandatperiod som sammanfaller med den valbereddes tilltänkta mandatperiod 
och bör representera olika årskurser.

Valberedningen består av minst tre ledamöter, varav en Ordförande, tillika 
sammankallande, utses av vårterminsmötet. Ledamöterna får ej inneha en styrelsepost 
under mandatperiod som sammanfaller med den valbereddes tilltänkta mandatperiod 
och bör representera olika årskurser.

Valberedningen består av minst tre ledamöter, varav en Ordförande, tillika 
sammankallande, utses av vårterminsmötet. Ledamöterna får ej inneha en styrelsepost 
under mandatperiod som sammanfaller med den valbereddes tilltänkta mandatperiod 
och bör representera olika årskurser.

Valberedningen består av minst tre ledamöter, varav en Ordförande, tillika 
sammankallande, utses av vårterminsmötet. Ledamöterna får ej inneha en styrelsepost 
under mandatperiod som sammanfaller med den valbereddes tilltänkta mandatperiod 
och bör representera olika årskurser.

Valberedningen består av minst tre ledamöter, varav en Ordförande, tillika 
sammankallande, utses av vårterminsmötet. Ledamöterna får ej inneha en styrelsepost 
under mandatperiod som sammanfaller med den valbereddes tilltänkta mandatperiod 
och bör representera olika årskurser.

Valberedningen består av minst tre ledamöter, varav en Ordförande, tillika 
sammankallande, utses av vårterminsmötet. Ledamöterna får ej inneha en styrelsepost 
under mandatperiod som sammanfaller med den valbereddes tilltänkta mandatperiod 
och bör representera olika årskurser.

Valberedningen består av minst tre ledamöter, varav en Ordförande, tillika 
sammankallande, utses av vårterminsmötet. Ledamöterna får ej inneha en styrelsepost 
under mandatperiod som sammanfaller med den valbereddes tilltänkta mandatperiod 
och bör representera olika årskurser.



§2 Åligganden Det åligger sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före A-sektionens 
vårterminsmöte framlägga förslag till val i enlighet med Kap 4 §4:1 i denna stadga.
Det åligger sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före A-sektionens 
höstterminsmöte framlägga förslag till val i enlighet med Kap 4 §4:2 i denna stadga.
Valberedningens förslag är offentliga och skall anslås på sektionens anslagstavla. 
Valberedningens förslag till styrelseledamöter får ej innehålla valberedningens 
ledamöter.
Valberedningen skall arbeta i enlighet med reglementet.

Det åligger sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före A-sektionens 
vårterminsmöte framlägga förslag till val i enlighet med Kap 4 §4:1 i denna stadga.
Det åligger sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före A-sektionens 
höstterminsmöte framlägga förslag till val i enlighet med Kap 4 §4:2 i denna stadga.
Valberedningens förslag är offentliga och skall anslås på sektionens anslagstavla. 
Valberedningens förslag till styrelseledamöter får ej innehålla valberedningens 
ledamöter.
Valberedningen skall arbeta i enlighet med reglementet.

Det åligger sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före A-sektionens 
vårterminsmöte framlägga förslag till val i enlighet med Kap 4 §4:1 i denna stadga.
Det åligger sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före A-sektionens 
höstterminsmöte framlägga förslag till val i enlighet med Kap 4 §4:2 i denna stadga.
Valberedningens förslag är offentliga och skall anslås på sektionens anslagstavla. 
Valberedningens förslag till styrelseledamöter får ej innehålla valberedningens 
ledamöter.
Valberedningen skall arbeta i enlighet med reglementet.

Det åligger sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före A-sektionens 
vårterminsmöte framlägga förslag till val i enlighet med Kap 4 §4:1 i denna stadga.
Det åligger sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före A-sektionens 
höstterminsmöte framlägga förslag till val i enlighet med Kap 4 §4:2 i denna stadga.
Valberedningens förslag är offentliga och skall anslås på sektionens anslagstavla. 
Valberedningens förslag till styrelseledamöter får ej innehålla valberedningens 
ledamöter.
Valberedningen skall arbeta i enlighet med reglementet.

Det åligger sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före A-sektionens 
vårterminsmöte framlägga förslag till val i enlighet med Kap 4 §4:1 i denna stadga.
Det åligger sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före A-sektionens 
höstterminsmöte framlägga förslag till val i enlighet med Kap 4 §4:2 i denna stadga.
Valberedningens förslag är offentliga och skall anslås på sektionens anslagstavla. 
Valberedningens förslag till styrelseledamöter får ej innehålla valberedningens 
ledamöter.
Valberedningen skall arbeta i enlighet med reglementet.

Det åligger sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före A-sektionens 
vårterminsmöte framlägga förslag till val i enlighet med Kap 4 §4:1 i denna stadga.
Det åligger sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före A-sektionens 
höstterminsmöte framlägga förslag till val i enlighet med Kap 4 §4:2 i denna stadga.
Valberedningens förslag är offentliga och skall anslås på sektionens anslagstavla. 
Valberedningens förslag till styrelseledamöter får ej innehålla valberedningens 
ledamöter.
Valberedningen skall arbeta i enlighet med reglementet.

Det åligger sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före A-sektionens 
vårterminsmöte framlägga förslag till val i enlighet med Kap 4 §4:1 i denna stadga.
Det åligger sektionens valberedning att senast 5 läsdagar före A-sektionens 
höstterminsmöte framlägga förslag till val i enlighet med Kap 4 §4:2 i denna stadga.
Valberedningens förslag är offentliga och skall anslås på sektionens anslagstavla. 
Valberedningens förslag till styrelseledamöter får ej innehålla valberedningens 
ledamöter.
Valberedningen skall arbeta i enlighet med reglementet.

KAP 7 VALKAP 7 VALKAP 7 VALKAP 7 VALKAP 7 VALKAP 7 VALKAP 7 VALKAP 7 VALKAP 7 VAL
§1 Valbarhet Valbar till sektionsstyrelsen och som funktionär är envar ordinarie medlem av A-

sektionen.
Valbar till sektionsstyrelsen och som funktionär är envar ordinarie medlem av A-
sektionen.
Valbar till sektionsstyrelsen och som funktionär är envar ordinarie medlem av A-
sektionen.
Valbar till sektionsstyrelsen och som funktionär är envar ordinarie medlem av A-
sektionen.
Valbar till sektionsstyrelsen och som funktionär är envar ordinarie medlem av A-
sektionen.
Valbar till sektionsstyrelsen och som funktionär är envar ordinarie medlem av A-
sektionen.
Valbar till sektionsstyrelsen och som funktionär är envar ordinarie medlem av A-
sektionen.

§2 Val Sektionsmötets val förbereds av valberedningen. 
Utöver valberedningens förslag har medlem rätt till att intill 24 timmar innan mötets 
öppnande till valberedningen framlägga kandidatnominering. Nomineringen är 
offentlig och skall anslås på sektionens anslagstavla.

Sektionsmötets val förbereds av valberedningen. 
Utöver valberedningens förslag har medlem rätt till att intill 24 timmar innan mötets 
öppnande till valberedningen framlägga kandidatnominering. Nomineringen är 
offentlig och skall anslås på sektionens anslagstavla.

Sektionsmötets val förbereds av valberedningen. 
Utöver valberedningens förslag har medlem rätt till att intill 24 timmar innan mötets 
öppnande till valberedningen framlägga kandidatnominering. Nomineringen är 
offentlig och skall anslås på sektionens anslagstavla.

Sektionsmötets val förbereds av valberedningen. 
Utöver valberedningens förslag har medlem rätt till att intill 24 timmar innan mötets 
öppnande till valberedningen framlägga kandidatnominering. Nomineringen är 
offentlig och skall anslås på sektionens anslagstavla.

Sektionsmötets val förbereds av valberedningen. 
Utöver valberedningens förslag har medlem rätt till att intill 24 timmar innan mötets 
öppnande till valberedningen framlägga kandidatnominering. Nomineringen är 
offentlig och skall anslås på sektionens anslagstavla.

Sektionsmötets val förbereds av valberedningen. 
Utöver valberedningens förslag har medlem rätt till att intill 24 timmar innan mötets 
öppnande till valberedningen framlägga kandidatnominering. Nomineringen är 
offentlig och skall anslås på sektionens anslagstavla.

Sektionsmötets val förbereds av valberedningen. 
Utöver valberedningens förslag har medlem rätt till att intill 24 timmar innan mötets 
öppnande till valberedningen framlägga kandidatnominering. Nomineringen är 
offentlig och skall anslås på sektionens anslagstavla.

§3 Fyllnadsval Inspektor och revisorer kan endast väljas på sektionsmöte. Fyllnadsval av 
styrelseledamöter kan förrättas av styrelsen till och med nästa terminsmöte där 
sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om styrelsens beslut ska bifallas. 
Om styrelsens beslut inte bifalles av sektionsmötet skall styrelsens beslut genast 
upphävas. Fyllnadsval av övriga funktionärer kan förrättas av styrelsen. 

Inspektor och revisorer kan endast väljas på sektionsmöte. Fyllnadsval av 
styrelseledamöter kan förrättas av styrelsen till och med nästa terminsmöte där 
sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om styrelsens beslut ska bifallas. 
Om styrelsens beslut inte bifalles av sektionsmötet skall styrelsens beslut genast 
upphävas. Fyllnadsval av övriga funktionärer kan förrättas av styrelsen. 

Inspektor och revisorer kan endast väljas på sektionsmöte. Fyllnadsval av 
styrelseledamöter kan förrättas av styrelsen till och med nästa terminsmöte där 
sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om styrelsens beslut ska bifallas. 
Om styrelsens beslut inte bifalles av sektionsmötet skall styrelsens beslut genast 
upphävas. Fyllnadsval av övriga funktionärer kan förrättas av styrelsen. 

Inspektor och revisorer kan endast väljas på sektionsmöte. Fyllnadsval av 
styrelseledamöter kan förrättas av styrelsen till och med nästa terminsmöte där 
sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om styrelsens beslut ska bifallas. 
Om styrelsens beslut inte bifalles av sektionsmötet skall styrelsens beslut genast 
upphävas. Fyllnadsval av övriga funktionärer kan förrättas av styrelsen. 

Inspektor och revisorer kan endast väljas på sektionsmöte. Fyllnadsval av 
styrelseledamöter kan förrättas av styrelsen till och med nästa terminsmöte där 
sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om styrelsens beslut ska bifallas. 
Om styrelsens beslut inte bifalles av sektionsmötet skall styrelsens beslut genast 
upphävas. Fyllnadsval av övriga funktionärer kan förrättas av styrelsen. 

Inspektor och revisorer kan endast väljas på sektionsmöte. Fyllnadsval av 
styrelseledamöter kan förrättas av styrelsen till och med nästa terminsmöte där 
sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om styrelsens beslut ska bifallas. 
Om styrelsens beslut inte bifalles av sektionsmötet skall styrelsens beslut genast 
upphävas. Fyllnadsval av övriga funktionärer kan förrättas av styrelsen. 

Inspektor och revisorer kan endast väljas på sektionsmöte. Fyllnadsval av 
styrelseledamöter kan förrättas av styrelsen till och med nästa terminsmöte där 
sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om styrelsens beslut ska bifallas. 
Om styrelsens beslut inte bifalles av sektionsmötet skall styrelsens beslut genast 
upphävas. Fyllnadsval av övriga funktionärer kan förrättas av styrelsen. 

KAP 8 PROCEDURREGLERKAP 8 PROCEDURREGLERKAP 8 PROCEDURREGLERKAP 8 PROCEDURREGLERKAP 8 PROCEDURREGLERKAP 8 PROCEDURREGLERKAP 8 PROCEDURREGLERKAP 8 PROCEDURREGLERKAP 8 PROCEDURREGLER
§1 Procedurregler För procedurregler vid sammanträden används TLTH:s stadgar i tillämpliga delar.För procedurregler vid sammanträden används TLTH:s stadgar i tillämpliga delar.För procedurregler vid sammanträden används TLTH:s stadgar i tillämpliga delar.För procedurregler vid sammanträden används TLTH:s stadgar i tillämpliga delar.För procedurregler vid sammanträden används TLTH:s stadgar i tillämpliga delar.För procedurregler vid sammanträden används TLTH:s stadgar i tillämpliga delar.För procedurregler vid sammanträden används TLTH:s stadgar i tillämpliga delar.

KAP 9 PROTOKOLLKAP 9 PROTOKOLLKAP 9 PROTOKOLLKAP 9 PROTOKOLLKAP 9 PROTOKOLLKAP 9 PROTOKOLLKAP 9 PROTOKOLLKAP 9 PROTOKOLLKAP 9 PROTOKOLL
§1 Sektionsmötet Över besluten vid sektionsmötet föres beslutsprotokoll.  Protokoll signeras av 

mötessekreteraren. Protokollet justeras senast 10 läsdagar efter mötet av mötets 
ordförande samt två på mötet valda justeringsmän.

Över besluten vid sektionsmötet föres beslutsprotokoll.  Protokoll signeras av 
mötessekreteraren. Protokollet justeras senast 10 läsdagar efter mötet av mötets 
ordförande samt två på mötet valda justeringsmän.

Över besluten vid sektionsmötet föres beslutsprotokoll.  Protokoll signeras av 
mötessekreteraren. Protokollet justeras senast 10 läsdagar efter mötet av mötets 
ordförande samt två på mötet valda justeringsmän.

Över besluten vid sektionsmötet föres beslutsprotokoll.  Protokoll signeras av 
mötessekreteraren. Protokollet justeras senast 10 läsdagar efter mötet av mötets 
ordförande samt två på mötet valda justeringsmän.

Över besluten vid sektionsmötet föres beslutsprotokoll.  Protokoll signeras av 
mötessekreteraren. Protokollet justeras senast 10 läsdagar efter mötet av mötets 
ordförande samt två på mötet valda justeringsmän.

Över besluten vid sektionsmötet föres beslutsprotokoll.  Protokoll signeras av 
mötessekreteraren. Protokollet justeras senast 10 läsdagar efter mötet av mötets 
ordförande samt två på mötet valda justeringsmän.

Över besluten vid sektionsmötet föres beslutsprotokoll.  Protokoll signeras av 
mötessekreteraren. Protokollet justeras senast 10 läsdagar efter mötet av mötets 
ordförande samt två på mötet valda justeringsmän.

§2 Övriga Sammanträdesprotokoll föres vid alla sektionsorgans sammanträden. Protokoll signeras 
av mötessekreteraren. Protokollet justeras av sammanträdets ordförande och en på 
mötet vald justeringsman inom 7 läsdagar efter sammanträde.

Sammanträdesprotokoll föres vid alla sektionsorgans sammanträden. Protokoll signeras 
av mötessekreteraren. Protokollet justeras av sammanträdets ordförande och en på 
mötet vald justeringsman inom 7 läsdagar efter sammanträde.

Sammanträdesprotokoll föres vid alla sektionsorgans sammanträden. Protokoll signeras 
av mötessekreteraren. Protokollet justeras av sammanträdets ordförande och en på 
mötet vald justeringsman inom 7 läsdagar efter sammanträde.

Sammanträdesprotokoll föres vid alla sektionsorgans sammanträden. Protokoll signeras 
av mötessekreteraren. Protokollet justeras av sammanträdets ordförande och en på 
mötet vald justeringsman inom 7 läsdagar efter sammanträde.

Sammanträdesprotokoll föres vid alla sektionsorgans sammanträden. Protokoll signeras 
av mötessekreteraren. Protokollet justeras av sammanträdets ordförande och en på 
mötet vald justeringsman inom 7 läsdagar efter sammanträde.

Sammanträdesprotokoll föres vid alla sektionsorgans sammanträden. Protokoll signeras 
av mötessekreteraren. Protokollet justeras av sammanträdets ordförande och en på 
mötet vald justeringsman inom 7 läsdagar efter sammanträde.

Sammanträdesprotokoll föres vid alla sektionsorgans sammanträden. Protokoll signeras 
av mötessekreteraren. Protokollet justeras av sammanträdets ordförande och en på 
mötet vald justeringsman inom 7 läsdagar efter sammanträde.

§3 Offentliggörande Protokoll enligt Kap 9 §1 och Kap 9 §2 i denna stadga skall, sedan de justerats, anslås 
på sektionens anslagstavla i minst 5 läsdagar. Originalet till föredragningslista och 
protokoll, Kap 9 §1 och Kap 9 §2 i denna stadga, skall arkiveras med bilagor inom A-
sektionen. Protokoll från sektionsmöte skall tillställas TLTH inom 15 läsdagar efter 
möte.

Protokoll enligt Kap 9 §1 och Kap 9 §2 i denna stadga skall, sedan de justerats, anslås 
på sektionens anslagstavla i minst 5 läsdagar. Originalet till föredragningslista och 
protokoll, Kap 9 §1 och Kap 9 §2 i denna stadga, skall arkiveras med bilagor inom A-
sektionen. Protokoll från sektionsmöte skall tillställas TLTH inom 15 läsdagar efter 
möte.

Protokoll enligt Kap 9 §1 och Kap 9 §2 i denna stadga skall, sedan de justerats, anslås 
på sektionens anslagstavla i minst 5 läsdagar. Originalet till föredragningslista och 
protokoll, Kap 9 §1 och Kap 9 §2 i denna stadga, skall arkiveras med bilagor inom A-
sektionen. Protokoll från sektionsmöte skall tillställas TLTH inom 15 läsdagar efter 
möte.

Protokoll enligt Kap 9 §1 och Kap 9 §2 i denna stadga skall, sedan de justerats, anslås 
på sektionens anslagstavla i minst 5 läsdagar. Originalet till föredragningslista och 
protokoll, Kap 9 §1 och Kap 9 §2 i denna stadga, skall arkiveras med bilagor inom A-
sektionen. Protokoll från sektionsmöte skall tillställas TLTH inom 15 läsdagar efter 
möte.

Protokoll enligt Kap 9 §1 och Kap 9 §2 i denna stadga skall, sedan de justerats, anslås 
på sektionens anslagstavla i minst 5 läsdagar. Originalet till föredragningslista och 
protokoll, Kap 9 §1 och Kap 9 §2 i denna stadga, skall arkiveras med bilagor inom A-
sektionen. Protokoll från sektionsmöte skall tillställas TLTH inom 15 läsdagar efter 
möte.

Protokoll enligt Kap 9 §1 och Kap 9 §2 i denna stadga skall, sedan de justerats, anslås 
på sektionens anslagstavla i minst 5 läsdagar. Originalet till föredragningslista och 
protokoll, Kap 9 §1 och Kap 9 §2 i denna stadga, skall arkiveras med bilagor inom A-
sektionen. Protokoll från sektionsmöte skall tillställas TLTH inom 15 läsdagar efter 
möte.

Protokoll enligt Kap 9 §1 och Kap 9 §2 i denna stadga skall, sedan de justerats, anslås 
på sektionens anslagstavla i minst 5 läsdagar. Originalet till föredragningslista och 
protokoll, Kap 9 §1 och Kap 9 §2 i denna stadga, skall arkiveras med bilagor inom A-
sektionen. Protokoll från sektionsmöte skall tillställas TLTH inom 15 läsdagar efter 
möte.



KAP 10 INSPEKTORKAP 10 INSPEKTORKAP 10 INSPEKTORKAP 10 INSPEKTORKAP 10 INSPEKTORKAP 10 INSPEKTORKAP 10 INSPEKTORKAP 10 INSPEKTORKAP 10 INSPEKTOR
§1 Inspektor Inspektor skall stödja, syna och ägna uppmärksamhet åt A-sektionens verksamhet.Inspektor skall stödja, syna och ägna uppmärksamhet åt A-sektionens verksamhet.Inspektor skall stödja, syna och ägna uppmärksamhet åt A-sektionens verksamhet.Inspektor skall stödja, syna och ägna uppmärksamhet åt A-sektionens verksamhet.Inspektor skall stödja, syna och ägna uppmärksamhet åt A-sektionens verksamhet.Inspektor skall stödja, syna och ägna uppmärksamhet åt A-sektionens verksamhet.Inspektor skall stödja, syna och ägna uppmärksamhet åt A-sektionens verksamhet.

§2 Val Till inspektor kan väljas tills vidare anställd lärare eller annan personal vid LTH. 
Inspektor väljes för två år enligt Kap 4 §4:1 i denna stadga, mandatperioden löper 
kalenderårsvis.

Till inspektor kan väljas tills vidare anställd lärare eller annan personal vid LTH. 
Inspektor väljes för två år enligt Kap 4 §4:1 i denna stadga, mandatperioden löper 
kalenderårsvis.

Till inspektor kan väljas tills vidare anställd lärare eller annan personal vid LTH. 
Inspektor väljes för två år enligt Kap 4 §4:1 i denna stadga, mandatperioden löper 
kalenderårsvis.

Till inspektor kan väljas tills vidare anställd lärare eller annan personal vid LTH. 
Inspektor väljes för två år enligt Kap 4 §4:1 i denna stadga, mandatperioden löper 
kalenderårsvis.

Till inspektor kan väljas tills vidare anställd lärare eller annan personal vid LTH. 
Inspektor väljes för två år enligt Kap 4 §4:1 i denna stadga, mandatperioden löper 
kalenderårsvis.

Till inspektor kan väljas tills vidare anställd lärare eller annan personal vid LTH. 
Inspektor väljes för två år enligt Kap 4 §4:1 i denna stadga, mandatperioden löper 
kalenderårsvis.

Till inspektor kan väljas tills vidare anställd lärare eller annan personal vid LTH. 
Inspektor väljes för två år enligt Kap 4 §4:1 i denna stadga, mandatperioden löper 
kalenderårsvis.

§3 Åligganden Det åligger inspektor att:
A) hålla sig informerad om sektionens verksamhet.
B) verka för ett gott förhållande mellan de studerande, institutionerna och LTH i övrigt.
C) rapportera om misshälligheter i sektionens verksamhet till lämplig instans.

Det åligger inspektor att:
A) hålla sig informerad om sektionens verksamhet.
B) verka för ett gott förhållande mellan de studerande, institutionerna och LTH i övrigt.
C) rapportera om misshälligheter i sektionens verksamhet till lämplig instans.

Det åligger inspektor att:
A) hålla sig informerad om sektionens verksamhet.
B) verka för ett gott förhållande mellan de studerande, institutionerna och LTH i övrigt.
C) rapportera om misshälligheter i sektionens verksamhet till lämplig instans.

Det åligger inspektor att:
A) hålla sig informerad om sektionens verksamhet.
B) verka för ett gott förhållande mellan de studerande, institutionerna och LTH i övrigt.
C) rapportera om misshälligheter i sektionens verksamhet till lämplig instans.
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C) rapportera om misshälligheter i sektionens verksamhet till lämplig instans.

§4 Rättigheter Inspektor har rätt att:
A) erhålla kallelse till och protokoll från sektions- och styrelsemöten.
B) närvara med yttrande- och yrkanderätt vid sektionsorganens sammanträden.
C) erhålla gratis förfriskningar vid A-sektionens barer och fester.
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B) närvara med yttrande- och yrkanderätt vid sektionsorganens sammanträden.
C) erhålla gratis förfriskningar vid A-sektionens barer och fester.
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A) erhålla kallelse till och protokoll från sektions- och styrelsemöten.
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C) erhålla gratis förfriskningar vid A-sektionens barer och fester.
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§1 Befogenhet Sektionsstyrelsen är sektionens högsta verkställande organ och äger beslutsmandat i 
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§2 Sammansättning Styrelsen utgörs av ett presidium: Ordförande, Vice Ordförande, Kassör och 
Sekreterare, samt av följande utskottsordförande: SRA-ordförande, SRID-ordförande, 
InfU-ordförande, NärU-ordförande, AktU-ordförande, Sexmästare, Øverphøs, 
Världsmästare och Husmästare.
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§4 Konton Personer som får disponera sektionens samtliga konton skall vara sektionsstyrelsens 
ordförande och kassör samt eventuellt för enskilt konto ytterligare funktionärer utsedda 
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§5 Sammanträde Styrelsen sammanträder på kallelse av sektionens ordförande, dock minst tre gånger per 
termin, samt i övrigt då sektionens revisorer eller någon av styrelseledamöterna så 
kräver.
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§6 Adjungering Sektionsstyrelsen äger rätt att adjungera personer till styrelsens sammanträden. Ständigt  
adjungerade till styrelsens sammanträden är revisorerna, A-sektionens inspektor samt 
Jämlikhetsombud. 

Sektionsstyrelsen äger rätt att adjungera personer till styrelsens sammanträden. Ständigt  
adjungerade till styrelsens sammanträden är revisorerna, A-sektionens inspektor samt 
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Jämlikhetsombud. 

§7 Beslut Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av sektionsmöten valda styrelseledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av sektionsmöten valda styrelseledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av sektionsmöten valda styrelseledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av sektionsmöten valda styrelseledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av sektionsmöten valda styrelseledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av sektionsmöten valda styrelseledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av sektionsmöten valda styrelseledamöter är 
närvarande. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.



§8 Kallelse Kallelse till styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista skall, senast tre 
läsdagar före sammanträde, tillställas styrelsens ledamöter och A-sektionens inspektor 
samt anslås på sektionsstyrelsens anslagstavla. Kallelse samt förslag på 
föredragningslista skall även tillställas ständigt adjungerade.

Kallelse till styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista skall, senast tre 
läsdagar före sammanträde, tillställas styrelsens ledamöter och A-sektionens inspektor 
samt anslås på sektionsstyrelsens anslagstavla. Kallelse samt förslag på 
föredragningslista skall även tillställas ständigt adjungerade.

Kallelse till styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista skall, senast tre 
läsdagar före sammanträde, tillställas styrelsens ledamöter och A-sektionens inspektor 
samt anslås på sektionsstyrelsens anslagstavla. Kallelse samt förslag på 
föredragningslista skall även tillställas ständigt adjungerade.

Kallelse till styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista skall, senast tre 
läsdagar före sammanträde, tillställas styrelsens ledamöter och A-sektionens inspektor 
samt anslås på sektionsstyrelsens anslagstavla. Kallelse samt förslag på 
föredragningslista skall även tillställas ständigt adjungerade.

Kallelse till styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista skall, senast tre 
läsdagar före sammanträde, tillställas styrelsens ledamöter och A-sektionens inspektor 
samt anslås på sektionsstyrelsens anslagstavla. Kallelse samt förslag på 
föredragningslista skall även tillställas ständigt adjungerade.

Kallelse till styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista skall, senast tre 
läsdagar före sammanträde, tillställas styrelsens ledamöter och A-sektionens inspektor 
samt anslås på sektionsstyrelsens anslagstavla. Kallelse samt förslag på 
föredragningslista skall även tillställas ständigt adjungerade.

Kallelse till styrelsesammanträde samt förslag till föredragningslista skall, senast tre 
läsdagar före sammanträde, tillställas styrelsens ledamöter och A-sektionens inspektor 
samt anslås på sektionsstyrelsens anslagstavla. Kallelse samt förslag på 
föredragningslista skall även tillställas ständigt adjungerade.

§9 Åligganden Det åligger sektionsstyrelsen att:
A) inför sektionsmöte ansvara för sektionens hela verksamhet.
B) förbereda sektionsmöten.
C) verkställa och övervaka genomförande av sektionsmötes beslut.
D) tillse att gällande stadgar och förordningar för sektionen efterlevs.
E) ansvara för sektionens medel.
F) till höstterminsmöte framlägga förslag till budget.
G) verkställa fortlöpande inventering av sektionens kassa och övriga tillgångar.
H) bereda inkomna förslag, handha sektionens korrespondens samt i övrigt sköta 
löpande ärenden.
I) till revisorerna senast 5 veckor efter verksamhetsårets slut överlämna 
verksamhetsberättelse, protokoll, bokslut och övriga handlingar som revisorerna önskar 
ta del av.
J) genomföra fyllnadsval i enlighet med Kap 7 §3 i denna stadga.
K) välja representanter till med sektionen sammanhängande organ där A-teknologer 
bereds säte och stämma.
L) på alla sätt verka för sektionens bästa.
M) rapportera om misshälligheter i sektionens verksamhet till A-sektionens Inspektor.
N) ansvara för inval av utskottens funktionärer 
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verksamhetsberättelse, protokoll, bokslut och övriga handlingar som revisorerna önskar 
ta del av.
J) genomföra fyllnadsval i enlighet med Kap 7 §3 i denna stadga.
K) välja representanter till med sektionen sammanhängande organ där A-teknologer 
bereds säte och stämma.
L) på alla sätt verka för sektionens bästa.
M) rapportera om misshälligheter i sektionens verksamhet till A-sektionens Inspektor.
N) ansvara för inval av utskottens funktionärer 

§10 Solidaritet Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut fattat i sektionsstyrelsen är 
solidariskt ansvarig för detta. 
Styrelseledamot som ej varit närvarande vid beslut är solidariskt ansvarig, om denne 
inte reserverat sig i protokollet senast vid nästa sammanträde.

Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut fattat i sektionsstyrelsen är 
solidariskt ansvarig för detta. 
Styrelseledamot som ej varit närvarande vid beslut är solidariskt ansvarig, om denne 
inte reserverat sig i protokollet senast vid nästa sammanträde.

Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut fattat i sektionsstyrelsen är 
solidariskt ansvarig för detta. 
Styrelseledamot som ej varit närvarande vid beslut är solidariskt ansvarig, om denne 
inte reserverat sig i protokollet senast vid nästa sammanträde.

Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut fattat i sektionsstyrelsen är 
solidariskt ansvarig för detta. 
Styrelseledamot som ej varit närvarande vid beslut är solidariskt ansvarig, om denne 
inte reserverat sig i protokollet senast vid nästa sammanträde.

Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut fattat i sektionsstyrelsen är 
solidariskt ansvarig för detta. 
Styrelseledamot som ej varit närvarande vid beslut är solidariskt ansvarig, om denne 
inte reserverat sig i protokollet senast vid nästa sammanträde.

Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut fattat i sektionsstyrelsen är 
solidariskt ansvarig för detta. 
Styrelseledamot som ej varit närvarande vid beslut är solidariskt ansvarig, om denne 
inte reserverat sig i protokollet senast vid nästa sammanträde.

Styrelseledamot som utan reservation deltagit i beslut fattat i sektionsstyrelsen är 
solidariskt ansvarig för detta. 
Styrelseledamot som ej varit närvarande vid beslut är solidariskt ansvarig, om denne 
inte reserverat sig i protokollet senast vid nästa sammanträde.

§11 Entledigande Styrelseledamot kan entledigas, om denne själv så begär på grund av omfattande 
omständigheter, genom enhälligt beslut av revisorerna i väntan på nästa terminsmöte 
där sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om revisorernas beslut ska 
bifallas. Sådana revisorsbeslut om entledigande av styrelseledamot ska protokollföras 
och stadfästas vid nästföljande styrelsesammanträde. Om revisorernas beslut inte 
bifalles av sektionsmötet skall revisorernas beslut genast upphävas

Styrelseledamot kan entledigas, om denne själv så begär på grund av omfattande 
omständigheter, genom enhälligt beslut av revisorerna i väntan på nästa terminsmöte 
där sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om revisorernas beslut ska 
bifallas. Sådana revisorsbeslut om entledigande av styrelseledamot ska protokollföras 
och stadfästas vid nästföljande styrelsesammanträde. Om revisorernas beslut inte 
bifalles av sektionsmötet skall revisorernas beslut genast upphävas

Styrelseledamot kan entledigas, om denne själv så begär på grund av omfattande 
omständigheter, genom enhälligt beslut av revisorerna i väntan på nästa terminsmöte 
där sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om revisorernas beslut ska 
bifallas. Sådana revisorsbeslut om entledigande av styrelseledamot ska protokollföras 
och stadfästas vid nästföljande styrelsesammanträde. Om revisorernas beslut inte 
bifalles av sektionsmötet skall revisorernas beslut genast upphävas

Styrelseledamot kan entledigas, om denne själv så begär på grund av omfattande 
omständigheter, genom enhälligt beslut av revisorerna i väntan på nästa terminsmöte 
där sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om revisorernas beslut ska 
bifallas. Sådana revisorsbeslut om entledigande av styrelseledamot ska protokollföras 
och stadfästas vid nästföljande styrelsesammanträde. Om revisorernas beslut inte 
bifalles av sektionsmötet skall revisorernas beslut genast upphävas

Styrelseledamot kan entledigas, om denne själv så begär på grund av omfattande 
omständigheter, genom enhälligt beslut av revisorerna i väntan på nästa terminsmöte 
där sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om revisorernas beslut ska 
bifallas. Sådana revisorsbeslut om entledigande av styrelseledamot ska protokollföras 
och stadfästas vid nästföljande styrelsesammanträde. Om revisorernas beslut inte 
bifalles av sektionsmötet skall revisorernas beslut genast upphävas

Styrelseledamot kan entledigas, om denne själv så begär på grund av omfattande 
omständigheter, genom enhälligt beslut av revisorerna i väntan på nästa terminsmöte 
där sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om revisorernas beslut ska 
bifallas. Sådana revisorsbeslut om entledigande av styrelseledamot ska protokollföras 
och stadfästas vid nästföljande styrelsesammanträde. Om revisorernas beslut inte 
bifalles av sektionsmötet skall revisorernas beslut genast upphävas

Styrelseledamot kan entledigas, om denne själv så begär på grund av omfattande 
omständigheter, genom enhälligt beslut av revisorerna i väntan på nästa terminsmöte 
där sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om revisorernas beslut ska 
bifallas. Sådana revisorsbeslut om entledigande av styrelseledamot ska protokollföras 
och stadfästas vid nästföljande styrelsesammanträde. Om revisorernas beslut inte 
bifalles av sektionsmötet skall revisorernas beslut genast upphävas

§12 Protokoll Sammanträdesprotokoll föres vid alla Sektionsstyrelsens sammanträden av presidiets 
sekreterare.
Sammanträdesprotokoll föres vid alla Sektionsstyrelsens sammanträden av presidiets 
sekreterare.
Sammanträdesprotokoll föres vid alla Sektionsstyrelsens sammanträden av presidiets 
sekreterare.
Sammanträdesprotokoll föres vid alla Sektionsstyrelsens sammanträden av presidiets 
sekreterare.
Sammanträdesprotokoll föres vid alla Sektionsstyrelsens sammanträden av presidiets 
sekreterare.
Sammanträdesprotokoll föres vid alla Sektionsstyrelsens sammanträden av presidiets 
sekreterare.
Sammanträdesprotokoll föres vid alla Sektionsstyrelsens sammanträden av presidiets 
sekreterare.

KAP 12 UTSKOTTKAP 12 UTSKOTTKAP 12 UTSKOTTKAP 12 UTSKOTTKAP 12 UTSKOTTKAP 12 UTSKOTTKAP 12 UTSKOTTKAP 12 UTSKOTTKAP 12 UTSKOTT
§1 Definition A-sektionens utskott är: 

Studierådet för Arkitektur (SRA) 
Studierådet för Industridesign (SRID) 
Sexmästeriet 
Näringslivsutskottet (NärU) 
Informationsutskottet (InfU) 
Aktivitetsutskottet (AktU) 
Ceremoniutskottet (CeremU) 
Phøset 
Världsmästeriet

A-sektionens utskott är: 
Studierådet för Arkitektur (SRA) 
Studierådet för Industridesign (SRID) 
Sexmästeriet 
Näringslivsutskottet (NärU) 
Informationsutskottet (InfU) 
Aktivitetsutskottet (AktU) 
Ceremoniutskottet (CeremU) 
Phøset 
Världsmästeriet

A-sektionens utskott är: 
Studierådet för Arkitektur (SRA) 
Studierådet för Industridesign (SRID) 
Sexmästeriet 
Näringslivsutskottet (NärU) 
Informationsutskottet (InfU) 
Aktivitetsutskottet (AktU) 
Ceremoniutskottet (CeremU) 
Phøset 
Världsmästeriet

A-sektionens utskott är: 
Studierådet för Arkitektur (SRA) 
Studierådet för Industridesign (SRID) 
Sexmästeriet 
Näringslivsutskottet (NärU) 
Informationsutskottet (InfU) 
Aktivitetsutskottet (AktU) 
Ceremoniutskottet (CeremU) 
Phøset 
Världsmästeriet

A-sektionens utskott är: 
Studierådet för Arkitektur (SRA) 
Studierådet för Industridesign (SRID) 
Sexmästeriet 
Näringslivsutskottet (NärU) 
Informationsutskottet (InfU) 
Aktivitetsutskottet (AktU) 
Ceremoniutskottet (CeremU) 
Phøset 
Världsmästeriet

A-sektionens utskott är: 
Studierådet för Arkitektur (SRA) 
Studierådet för Industridesign (SRID) 
Sexmästeriet 
Näringslivsutskottet (NärU) 
Informationsutskottet (InfU) 
Aktivitetsutskottet (AktU) 
Ceremoniutskottet (CeremU) 
Phøset 
Världsmästeriet

A-sektionens utskott är: 
Studierådet för Arkitektur (SRA) 
Studierådet för Industridesign (SRID) 
Sexmästeriet 
Näringslivsutskottet (NärU) 
Informationsutskottet (InfU) 
Aktivitetsutskottet (AktU) 
Ceremoniutskottet (CeremU) 
Phøset 
Världsmästeriet



§2 Åligganden Det åligger sektionens utskott att följa gällande stadgar och reglemente. Sektionens 
utskott ansvarar inför styrelsen för sin verksamhet.

Det åligger sektionens utskottsordförande att:
A) leda och fördela arbetet inom utskottet.
B) kalla till utskottsmöte när så anses behövligt. Möte skall utlysas minst 5 läsdagar i 
förväg.
C) ansvara inför sektionsstyrelsen för budgetering, redovisning samt uppföljning av 
utskottets verksamhet.
Till utskottens möte äger alla sektionens medlemmar närvaro- och yttranderätt. 
Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer.

Det åligger sektionens utskott att följa gällande stadgar och reglemente. Sektionens 
utskott ansvarar inför styrelsen för sin verksamhet.

Det åligger sektionens utskottsordförande att:
A) leda och fördela arbetet inom utskottet.
B) kalla till utskottsmöte när så anses behövligt. Möte skall utlysas minst 5 läsdagar i 
förväg.
C) ansvara inför sektionsstyrelsen för budgetering, redovisning samt uppföljning av 
utskottets verksamhet.
Till utskottens möte äger alla sektionens medlemmar närvaro- och yttranderätt. 
Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer.

Det åligger sektionens utskott att följa gällande stadgar och reglemente. Sektionens 
utskott ansvarar inför styrelsen för sin verksamhet.

Det åligger sektionens utskottsordförande att:
A) leda och fördela arbetet inom utskottet.
B) kalla till utskottsmöte när så anses behövligt. Möte skall utlysas minst 5 läsdagar i 
förväg.
C) ansvara inför sektionsstyrelsen för budgetering, redovisning samt uppföljning av 
utskottets verksamhet.
Till utskottens möte äger alla sektionens medlemmar närvaro- och yttranderätt. 
Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer.

Det åligger sektionens utskott att följa gällande stadgar och reglemente. Sektionens 
utskott ansvarar inför styrelsen för sin verksamhet.

Det åligger sektionens utskottsordförande att:
A) leda och fördela arbetet inom utskottet.
B) kalla till utskottsmöte när så anses behövligt. Möte skall utlysas minst 5 läsdagar i 
förväg.
C) ansvara inför sektionsstyrelsen för budgetering, redovisning samt uppföljning av 
utskottets verksamhet.
Till utskottens möte äger alla sektionens medlemmar närvaro- och yttranderätt. 
Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer.

Det åligger sektionens utskott att följa gällande stadgar och reglemente. Sektionens 
utskott ansvarar inför styrelsen för sin verksamhet.

Det åligger sektionens utskottsordförande att:
A) leda och fördela arbetet inom utskottet.
B) kalla till utskottsmöte när så anses behövligt. Möte skall utlysas minst 5 läsdagar i 
förväg.
C) ansvara inför sektionsstyrelsen för budgetering, redovisning samt uppföljning av 
utskottets verksamhet.
Till utskottens möte äger alla sektionens medlemmar närvaro- och yttranderätt. 
Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer.

Det åligger sektionens utskott att följa gällande stadgar och reglemente. Sektionens 
utskott ansvarar inför styrelsen för sin verksamhet.

Det åligger sektionens utskottsordförande att:
A) leda och fördela arbetet inom utskottet.
B) kalla till utskottsmöte när så anses behövligt. Möte skall utlysas minst 5 läsdagar i 
förväg.
C) ansvara inför sektionsstyrelsen för budgetering, redovisning samt uppföljning av 
utskottets verksamhet.
Till utskottens möte äger alla sektionens medlemmar närvaro- och yttranderätt. 
Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer.

Det åligger sektionens utskott att följa gällande stadgar och reglemente. Sektionens 
utskott ansvarar inför styrelsen för sin verksamhet.

Det åligger sektionens utskottsordförande att:
A) leda och fördela arbetet inom utskottet.
B) kalla till utskottsmöte när så anses behövligt. Möte skall utlysas minst 5 läsdagar i 
förväg.
C) ansvara inför sektionsstyrelsen för budgetering, redovisning samt uppföljning av 
utskottets verksamhet.
Till utskottens möte äger alla sektionens medlemmar närvaro- och yttranderätt. 
Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer.

§3 Ledamöter Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer i enlighet med reglementet. 
Sektionsstyrelsen utser ledamöter i utskotten. Ledamot i utskott är skyldig att informera 
utskottsordförande om sådant som rör utskottet.

Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer i enlighet med reglementet. 
Sektionsstyrelsen utser ledamöter i utskotten. Ledamot i utskott är skyldig att informera 
utskottsordförande om sådant som rör utskottet.

Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer i enlighet med reglementet. 
Sektionsstyrelsen utser ledamöter i utskotten. Ledamot i utskott är skyldig att informera 
utskottsordförande om sådant som rör utskottet.

Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer i enlighet med reglementet. 
Sektionsstyrelsen utser ledamöter i utskotten. Ledamot i utskott är skyldig att informera 
utskottsordförande om sådant som rör utskottet.

Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer i enlighet med reglementet. 
Sektionsstyrelsen utser ledamöter i utskotten. Ledamot i utskott är skyldig att informera 
utskottsordförande om sådant som rör utskottet.

Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer i enlighet med reglementet. 
Sektionsstyrelsen utser ledamöter i utskotten. Ledamot i utskott är skyldig att informera 
utskottsordförande om sådant som rör utskottet.

Ledamöter i utskotten är utskottens funktionärer i enlighet med reglementet. 
Sektionsstyrelsen utser ledamöter i utskotten. Ledamot i utskott är skyldig att informera 
utskottsordförande om sådant som rör utskottet.

§4 Studieråden; 
för Arkitektur 
(SRA)
för Industridesign 
(SRID)

4:14:1 SammansättningSammansättningSammansättning Studieråden består av SRA- och SRID-ordförande, som är 
utskottens respektive ordförande, samt erforderligt antal 
övriga funktionärer i enlighet med studierådens reglemente.

Studieråden består av SRA- och SRID-ordförande, som är 
utskottens respektive ordförande, samt erforderligt antal 
övriga funktionärer i enlighet med studierådens reglemente.

4:24:2 ÅliggandenÅliggandenÅligganden Det åligger Studieråden att:
A) tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör 
studier och utbildning samt vad därmed äger sammanhang.
B) bereda ärenden till utbildningsnämndssammanträden 
och till institutionsstyrelsesammanträden.
C) nominera studentrepresentanter i med utbildningen 
sammanhängande organ där A-teknologerna bereds säte 
och stämma.
Studierådet skall i sitt arbete samverka med TLTH:s 
utbildningsutskott.

Det åligger Studieråden att:
A) tillgodose medlemmarnas intressen i frågor som berör 
studier och utbildning samt vad därmed äger sammanhang.
B) bereda ärenden till utbildningsnämndssammanträden 
och till institutionsstyrelsesammanträden.
C) nominera studentrepresentanter i med utbildningen 
sammanhängande organ där A-teknologerna bereds säte 
och stämma.
Studierådet skall i sitt arbete samverka med TLTH:s 
utbildningsutskott.

§6 Sexmästeriet

6:16:1 SammansättningSammansättningSammansättning Sexmästeriet består av sexmästaren, som är utskottets 
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i 
enlighet med sexmästeriets reglemente.

Sexmästeriet består av sexmästaren, som är utskottets 
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i 
enlighet med sexmästeriets reglemente.

6:26:2 ÅliggandenÅliggandenÅligganden Det åligger sexmästeriet att tillgodose A-sektionens 
medlemmar med festarrangemang.
Det åligger sexmästeriet att tillgodose A-sektionens 
medlemmar med festarrangemang.

§7 NärU



7:17:1 SammansättningSammansättningSammansättning Näringslivsutskottet består av NärU-ordföranden, som är 
utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga 
funktionärer i enlighet med Näringslivsutskottets 
reglemente.

Näringslivsutskottet består av NärU-ordföranden, som är 
utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga 
funktionärer i enlighet med Näringslivsutskottets 
reglemente.

7:27:2 ÅliggandenÅliggandenÅligganden Det åligger Näringslivsutskottet att upprätta och 
upprätthålla förbindelser mellan näringsliv och sektion. 
Näringslivsutskottet skall tillse att allmänhet och bransch är 
välinformerade om sektionens verksamhet.
Näringslivsutskottet har också övergripande ansvar för 
sektionens sökande av sponsorer.

Det åligger Näringslivsutskottet att upprätta och 
upprätthålla förbindelser mellan näringsliv och sektion. 
Näringslivsutskottet skall tillse att allmänhet och bransch är 
välinformerade om sektionens verksamhet.
Näringslivsutskottet har också övergripande ansvar för 
sektionens sökande av sponsorer.

§8 InfU

8:18:1 SammansättningSammansättningSammansättning Informationsutskottet består av InfU-ordföranden, som är 
utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga 
funktionärer i enlighet med informationsutskottets 
reglemente.

Informationsutskottet består av InfU-ordföranden, som är 
utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga 
funktionärer i enlighet med informationsutskottets 
reglemente.

8:28:2 ÅliggandenÅliggandenÅligganden Det åligger informationsutskottet att tillgodose sektionens 
medlemmar med information via sektionens olika 
informationskanaler.

Det åligger informationsutskottet att tillgodose sektionens 
medlemmar med information via sektionens olika 
informationskanaler.

§9 AktU

9:19:1 SammansättningSammansättningSammansättning Aktivitetsutskottet består av AktU-ordföranden, som är 
utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga 
funktionärer i enlighet med aktivitetsutskottets reglemente.

Aktivitetsutskottet består av AktU-ordföranden, som är 
utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga 
funktionärer i enlighet med aktivitetsutskottets reglemente.

9:29:2 ÅliggandenÅliggandenÅligganden Det åligger aktivitetsutskottet att tillgodose A-sektionens 
medlemmar med nöjes- och fritidsarrangemang. 
Det åligger aktivitetsutskottet att tillgodose A-sektionens 
medlemmar med nöjes- och fritidsarrangemang. 

§10 CeremU

10:110:1 SammansättningSammansättningSammansättning Ceremoniutskottet består av Vice Ordförande, som är 
utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga 
funktionärer i enlighet med ceremoniutskottets reglemente. 

Ceremoniutskottet består av Vice Ordförande, som är 
utskottets ordförande, samt erforderligt antal övriga 
funktionärer i enlighet med ceremoniutskottets reglemente. 

10:210:2 ÅliggandenÅliggandenÅligganden Det åligger ceremoniutskottet att ansvara för bärandet av 
sektionens standar, ansvara för att högtidliga tillfällen sköts 
i god ordning, utdela medaljer på lämpligt sätt samt att 
hålla kontakten med sektionens alumner. 

Det åligger ceremoniutskottet att ansvara för bärandet av 
sektionens standar, ansvara för att högtidliga tillfällen sköts 
i god ordning, utdela medaljer på lämpligt sätt samt att 
hålla kontakten med sektionens alumner. 

§11 Phøset

11:111:1 SammansättningSammansättningSammansättning Phøset består av Øverphøset, som är utskottets ordförande, 
samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med 
phøsets reglemente.

Phøset består av Øverphøset, som är utskottets ordförande, 
samt erforderligt antal övriga funktionärer i enlighet med 
phøsets reglemente.

11:211:2 ÅliggandenÅliggandenÅligganden Det åligger phøset att till varje läsårsstart planera och 
genomföra nollningen för nollorna.
Det åligger phøset att till varje läsårsstart planera och 
genomföra nollningen för nollorna.



§12 Världsmästeriet

12:112:1 SammansättningSammansättningSammansättning Världsmästeriet består av Världsmästare, som är utskottets 
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i 
enlighet med Världsmästeriets reglemente.

Världsmästeriet består av Världsmästare, som är utskottets 
ordförande, samt erforderligt antal övriga funktionärer i 
enlighet med Världsmästeriets reglemente.

12:212:2 ÅliggandenÅliggandenÅligganden Det åligger Världsmästeriet att fungera som ett stöd för 
sektionens internationella studenter samt se till att dessa 
integreras i skolan. Världsmästeriet ska genom nära 
kontakt med övriga utskott se till att sektionen har ett 
internationellt perspektiv i sin organisation. Utskottet ska 
också bistå och informera svenska studenter som önskar 
göra utbytesstudier.

Det åligger Världsmästeriet att fungera som ett stöd för 
sektionens internationella studenter samt se till att dessa 
integreras i skolan. Världsmästeriet ska genom nära 
kontakt med övriga utskott se till att sektionen har ett 
internationellt perspektiv i sin organisation. Utskottet ska 
också bistå och informera svenska studenter som önskar 
göra utbytesstudier.

KAP 13 FRIA FÖRENINGARKAP 13 FRIA FÖRENINGARKAP 13 FRIA FÖRENINGARKAP 13 FRIA FÖRENINGARKAP 13 FRIA FÖRENINGARKAP 13 FRIA FÖRENINGARKAP 13 FRIA FÖRENINGARKAP 13 FRIA FÖRENINGARKAP 13 FRIA FÖRENINGAR
§1 Definition Inom sektionen må ideella intresseföreningar, fria föreningar, bildas.Inom sektionen må ideella intresseföreningar, fria föreningar, bildas.Inom sektionen må ideella intresseföreningar, fria föreningar, bildas.Inom sektionen må ideella intresseföreningar, fria föreningar, bildas.Inom sektionen må ideella intresseföreningar, fria föreningar, bildas.Inom sektionen må ideella intresseföreningar, fria föreningar, bildas.Inom sektionen må ideella intresseföreningar, fria föreningar, bildas.

§2 Godkännande För att betraktas som fri förening skall föreningen vara godkänd av sektionsstyrelsen 
och ha av sektionsmöte godkända stadgar som reglerar syfte.
För att betraktas som fri förening skall föreningen vara godkänd av sektionsstyrelsen 
och ha av sektionsmöte godkända stadgar som reglerar syfte.
För att betraktas som fri förening skall föreningen vara godkänd av sektionsstyrelsen 
och ha av sektionsmöte godkända stadgar som reglerar syfte.
För att betraktas som fri förening skall föreningen vara godkänd av sektionsstyrelsen 
och ha av sektionsmöte godkända stadgar som reglerar syfte.
För att betraktas som fri förening skall föreningen vara godkänd av sektionsstyrelsen 
och ha av sektionsmöte godkända stadgar som reglerar syfte.
För att betraktas som fri förening skall föreningen vara godkänd av sektionsstyrelsen 
och ha av sektionsmöte godkända stadgar som reglerar syfte.
För att betraktas som fri förening skall föreningen vara godkänd av sektionsstyrelsen 
och ha av sektionsmöte godkända stadgar som reglerar syfte.

§3 Rättighet En fri förening inom sektionen må av sektionsstyrelsen beviljas att utnyttja vissa av 
sektionens lokaler och expeditionstjänster. Sektionen har dock inga förpliktelser 
gentemot de fria föreningarna.

En fri förening inom sektionen må av sektionsstyrelsen beviljas att utnyttja vissa av 
sektionens lokaler och expeditionstjänster. Sektionen har dock inga förpliktelser 
gentemot de fria föreningarna.

En fri förening inom sektionen må av sektionsstyrelsen beviljas att utnyttja vissa av 
sektionens lokaler och expeditionstjänster. Sektionen har dock inga förpliktelser 
gentemot de fria föreningarna.

En fri förening inom sektionen må av sektionsstyrelsen beviljas att utnyttja vissa av 
sektionens lokaler och expeditionstjänster. Sektionen har dock inga förpliktelser 
gentemot de fria föreningarna.

En fri förening inom sektionen må av sektionsstyrelsen beviljas att utnyttja vissa av 
sektionens lokaler och expeditionstjänster. Sektionen har dock inga förpliktelser 
gentemot de fria föreningarna.

En fri förening inom sektionen må av sektionsstyrelsen beviljas att utnyttja vissa av 
sektionens lokaler och expeditionstjänster. Sektionen har dock inga förpliktelser 
gentemot de fria föreningarna.

En fri förening inom sektionen må av sektionsstyrelsen beviljas att utnyttja vissa av 
sektionens lokaler och expeditionstjänster. Sektionen har dock inga förpliktelser 
gentemot de fria föreningarna.

KAP 14 SEKTIONSORDFÖRANDEKAP 14 SEKTIONSORDFÖRANDEKAP 14 SEKTIONSORDFÖRANDEKAP 14 SEKTIONSORDFÖRANDEKAP 14 SEKTIONSORDFÖRANDEKAP 14 SEKTIONSORDFÖRANDEKAP 14 SEKTIONSORDFÖRANDEKAP 14 SEKTIONSORDFÖRANDEKAP 14 SEKTIONSORDFÖRANDE
§1 Uppgift Sektionsordföranden skall i samråd med styrelsen utöva ledningen av sektionens 

verksamhet samt i officiella sammanhang representera A-sektionen.
Sektionsordföranden skall i samråd med styrelsen utöva ledningen av sektionens 
verksamhet samt i officiella sammanhang representera A-sektionen.
Sektionsordföranden skall i samråd med styrelsen utöva ledningen av sektionens 
verksamhet samt i officiella sammanhang representera A-sektionen.
Sektionsordföranden skall i samråd med styrelsen utöva ledningen av sektionens 
verksamhet samt i officiella sammanhang representera A-sektionen.
Sektionsordföranden skall i samråd med styrelsen utöva ledningen av sektionens 
verksamhet samt i officiella sammanhang representera A-sektionen.
Sektionsordföranden skall i samråd med styrelsen utöva ledningen av sektionens 
verksamhet samt i officiella sammanhang representera A-sektionen.
Sektionsordföranden skall i samråd med styrelsen utöva ledningen av sektionens 
verksamhet samt i officiella sammanhang representera A-sektionen.

§2 Befogenhet I ärenden som ej tål uppskov utövar sektionsordföranden styrelsens befogenheter. 
Sådana beslut ska protokollföras och stadfästas av styrelsen vid nästföljande 
sammanträde.

I ärenden som ej tål uppskov utövar sektionsordföranden styrelsens befogenheter. 
Sådana beslut ska protokollföras och stadfästas av styrelsen vid nästföljande 
sammanträde.

I ärenden som ej tål uppskov utövar sektionsordföranden styrelsens befogenheter. 
Sådana beslut ska protokollföras och stadfästas av styrelsen vid nästföljande 
sammanträde.

I ärenden som ej tål uppskov utövar sektionsordföranden styrelsens befogenheter. 
Sådana beslut ska protokollföras och stadfästas av styrelsen vid nästföljande 
sammanträde.

I ärenden som ej tål uppskov utövar sektionsordföranden styrelsens befogenheter. 
Sådana beslut ska protokollföras och stadfästas av styrelsen vid nästföljande 
sammanträde.

I ärenden som ej tål uppskov utövar sektionsordföranden styrelsens befogenheter. 
Sådana beslut ska protokollföras och stadfästas av styrelsen vid nästföljande 
sammanträde.

I ärenden som ej tål uppskov utövar sektionsordföranden styrelsens befogenheter. 
Sådana beslut ska protokollföras och stadfästas av styrelsen vid nästföljande 
sammanträde.

§3 Rättighet Sektionsordföranden har yttrande- och yrkanderätt i alla sektionens verkställande 
organ.
Sektionsordföranden har yttrande- och yrkanderätt i alla sektionens verkställande 
organ.
Sektionsordföranden har yttrande- och yrkanderätt i alla sektionens verkställande 
organ.
Sektionsordföranden har yttrande- och yrkanderätt i alla sektionens verkställande 
organ.
Sektionsordföranden har yttrande- och yrkanderätt i alla sektionens verkställande 
organ.
Sektionsordföranden har yttrande- och yrkanderätt i alla sektionens verkställande 
organ.
Sektionsordföranden har yttrande- och yrkanderätt i alla sektionens verkställande 
organ.

§4 Förfall Vid sektionsordförandens förfall träder i dennes ställe sektionsstyrelsens vice 
ordförande.
Vid sektionsordförandens förfall träder i dennes ställe sektionsstyrelsens vice 
ordförande.
Vid sektionsordförandens förfall träder i dennes ställe sektionsstyrelsens vice 
ordförande.
Vid sektionsordförandens förfall träder i dennes ställe sektionsstyrelsens vice 
ordförande.
Vid sektionsordförandens förfall träder i dennes ställe sektionsstyrelsens vice 
ordförande.
Vid sektionsordförandens förfall träder i dennes ställe sektionsstyrelsens vice 
ordförande.
Vid sektionsordförandens förfall träder i dennes ställe sektionsstyrelsens vice 
ordförande.

§5 Ansvar Sektionsordföranden är ansvarig inför styrelsen för sin verksamhet.Sektionsordföranden är ansvarig inför styrelsen för sin verksamhet.Sektionsordföranden är ansvarig inför styrelsen för sin verksamhet.Sektionsordföranden är ansvarig inför styrelsen för sin verksamhet.Sektionsordföranden är ansvarig inför styrelsen för sin verksamhet.Sektionsordföranden är ansvarig inför styrelsen för sin verksamhet.Sektionsordföranden är ansvarig inför styrelsen för sin verksamhet.

KAP 15 PRESIDIETKAP 15 PRESIDIETKAP 15 PRESIDIETKAP 15 PRESIDIETKAP 15 PRESIDIETKAP 15 PRESIDIETKAP 15 PRESIDIETKAP 15 PRESIDIETKAP 15 PRESIDIET
§1 Definition Presidiet är sektionsstyrelsens ledning. Presidiet är sektionsstyrelsens ledning. Presidiet är sektionsstyrelsens ledning. Presidiet är sektionsstyrelsens ledning. Presidiet är sektionsstyrelsens ledning. Presidiet är sektionsstyrelsens ledning. Presidiet är sektionsstyrelsens ledning. 



§2 Ansvar Presidiet ansvarar för att lägga upp de organisatoriska planerna inför sektionsmöte och 
styrelsemöte. 
Presidiet ansvarar för att lägga upp de organisatoriska planerna inför sektionsmöte och 
styrelsemöte. 
Presidiet ansvarar för att lägga upp de organisatoriska planerna inför sektionsmöte och 
styrelsemöte. 
Presidiet ansvarar för att lägga upp de organisatoriska planerna inför sektionsmöte och 
styrelsemöte. 
Presidiet ansvarar för att lägga upp de organisatoriska planerna inför sektionsmöte och 
styrelsemöte. 
Presidiet ansvarar för att lägga upp de organisatoriska planerna inför sektionsmöte och 
styrelsemöte. 
Presidiet ansvarar för att lägga upp de organisatoriska planerna inför sektionsmöte och 
styrelsemöte. 

§3 Sammansättning Presidiet består, förutom Sektionsordförande, av följande ledamöter: Presidiet består, förutom Sektionsordförande, av följande ledamöter: Presidiet består, förutom Sektionsordförande, av följande ledamöter: Presidiet består, förutom Sektionsordförande, av följande ledamöter: Presidiet består, förutom Sektionsordförande, av följande ledamöter: Presidiet består, förutom Sektionsordförande, av följande ledamöter: Presidiet består, förutom Sektionsordförande, av följande ledamöter: 

3:13:13:1 Vice OrdförandeVice OrdförandeVice Ordförande Vice ordförande skall bistå sektionsordförande i dennes 
arbete samt träda in i sektionsordförandes ställe vid 
dennes förfall. 

3:23:23:2 KassörKassörKassör Kassörens uppgift är att handha sektionens ekonomi, 
lägga förslag på budget, samt sköta sektionens bokföring. 

3:33:33:3 SekreterareSekreterareSekreterare Sekreteraren ansvarar för att föra protokoll vid 
sektionsmöten och styrelsemöten. Sekreteraren har även 
övergripande ansvar över sektionens administrativa 
göromål. 

KAP 16 FUNKTIONÄRERKAP 16 FUNKTIONÄRERKAP 16 FUNKTIONÄRERKAP 16 FUNKTIONÄRERKAP 16 FUNKTIONÄRERKAP 16 FUNKTIONÄRERKAP 16 FUNKTIONÄRERKAP 16 FUNKTIONÄRERKAP 16 FUNKTIONÄRER
§1 Definition Med funktionär avses person som har förtroendeuppdrag inom A-sektionen.Med funktionär avses person som har förtroendeuppdrag inom A-sektionen.Med funktionär avses person som har förtroendeuppdrag inom A-sektionen.Med funktionär avses person som har förtroendeuppdrag inom A-sektionen.Med funktionär avses person som har förtroendeuppdrag inom A-sektionen.Med funktionär avses person som har förtroendeuppdrag inom A-sektionen.Med funktionär avses person som har förtroendeuppdrag inom A-sektionen.

§2 Medlemskap Funktionär, undantagandes A-sektionens inspektor, är skyldig att under sin mandattid 
vara medlem av sektionen i enlighet med Kap 2 §1 i denna stadga.
Funktionär, undantagandes A-sektionens inspektor, är skyldig att under sin mandattid 
vara medlem av sektionen i enlighet med Kap 2 §1 i denna stadga.
Funktionär, undantagandes A-sektionens inspektor, är skyldig att under sin mandattid 
vara medlem av sektionen i enlighet med Kap 2 §1 i denna stadga.
Funktionär, undantagandes A-sektionens inspektor, är skyldig att under sin mandattid 
vara medlem av sektionen i enlighet med Kap 2 §1 i denna stadga.
Funktionär, undantagandes A-sektionens inspektor, är skyldig att under sin mandattid 
vara medlem av sektionen i enlighet med Kap 2 §1 i denna stadga.
Funktionär, undantagandes A-sektionens inspektor, är skyldig att under sin mandattid 
vara medlem av sektionen i enlighet med Kap 2 §1 i denna stadga.
Funktionär, undantagandes A-sektionens inspektor, är skyldig att under sin mandattid 
vara medlem av sektionen i enlighet med Kap 2 §1 i denna stadga.

§3 Åligganden Det åligger sektionens funktionärer att:
A) följa sektionens stadgar och reglementen.
B) på alla sätt verka för sektionens bästa.

Det åligger sektionens funktionärer att:
A) följa sektionens stadgar och reglementen.
B) på alla sätt verka för sektionens bästa.

Det åligger sektionens funktionärer att:
A) följa sektionens stadgar och reglementen.
B) på alla sätt verka för sektionens bästa.

Det åligger sektionens funktionärer att:
A) följa sektionens stadgar och reglementen.
B) på alla sätt verka för sektionens bästa.

Det åligger sektionens funktionärer att:
A) följa sektionens stadgar och reglementen.
B) på alla sätt verka för sektionens bästa.

Det åligger sektionens funktionärer att:
A) följa sektionens stadgar och reglementen.
B) på alla sätt verka för sektionens bästa.

Det åligger sektionens funktionärer att:
A) följa sektionens stadgar och reglementen.
B) på alla sätt verka för sektionens bästa.

§4 Överlämning Överlämning mellan funktionärer skall ske så att verksamhetens effektivitet och 
kontinuitet främjas. Vid behov utfärdar sektionsstyrelsen erforderliga instruktioner.
Överlämning mellan funktionärer skall ske så att verksamhetens effektivitet och 
kontinuitet främjas. Vid behov utfärdar sektionsstyrelsen erforderliga instruktioner.
Överlämning mellan funktionärer skall ske så att verksamhetens effektivitet och 
kontinuitet främjas. Vid behov utfärdar sektionsstyrelsen erforderliga instruktioner.
Överlämning mellan funktionärer skall ske så att verksamhetens effektivitet och 
kontinuitet främjas. Vid behov utfärdar sektionsstyrelsen erforderliga instruktioner.
Överlämning mellan funktionärer skall ske så att verksamhetens effektivitet och 
kontinuitet främjas. Vid behov utfärdar sektionsstyrelsen erforderliga instruktioner.
Överlämning mellan funktionärer skall ske så att verksamhetens effektivitet och 
kontinuitet främjas. Vid behov utfärdar sektionsstyrelsen erforderliga instruktioner.
Överlämning mellan funktionärer skall ske så att verksamhetens effektivitet och 
kontinuitet främjas. Vid behov utfärdar sektionsstyrelsen erforderliga instruktioner.

§5 Entledigande Funktionär kan entledigas av sektionsstyrelse eller sektionsmöte.Funktionär kan entledigas av sektionsstyrelse eller sektionsmöte.Funktionär kan entledigas av sektionsstyrelse eller sektionsmöte.Funktionär kan entledigas av sektionsstyrelse eller sektionsmöte.Funktionär kan entledigas av sektionsstyrelse eller sektionsmöte.Funktionär kan entledigas av sektionsstyrelse eller sektionsmöte.Funktionär kan entledigas av sektionsstyrelse eller sektionsmöte.

KAP 17 TIDSBESTÄMNINGKAP 17 TIDSBESTÄMNINGKAP 17 TIDSBESTÄMNINGKAP 17 TIDSBESTÄMNINGKAP 17 TIDSBESTÄMNINGKAP 17 TIDSBESTÄMNINGKAP 17 TIDSBESTÄMNINGKAP 17 TIDSBESTÄMNINGKAP 17 TIDSBESTÄMNING
§1 Verksamhets- och 

räkenskapsår
Sektionens verksamhets- och räkenskapsår löper kalenderårsvis.Sektionens verksamhets- och räkenskapsår löper kalenderårsvis.Sektionens verksamhets- och räkenskapsår löper kalenderårsvis.Sektionens verksamhets- och räkenskapsår löper kalenderårsvis.Sektionens verksamhets- och räkenskapsår löper kalenderårsvis.Sektionens verksamhets- och räkenskapsår löper kalenderårsvis.Sektionens verksamhets- och räkenskapsår löper kalenderårsvis.

§2 Mandattider Funktionärernas mandattid är kalenderår om ej annat föreskrivs i stadgar eller 
reglemente. För representanter i högskolans organ gäller de mandattider som stadgas 
för respektive organ. Inspektors mandattid är två kalenderår.

Funktionärernas mandattid är kalenderår om ej annat föreskrivs i stadgar eller 
reglemente. För representanter i högskolans organ gäller de mandattider som stadgas 
för respektive organ. Inspektors mandattid är två kalenderår.

Funktionärernas mandattid är kalenderår om ej annat föreskrivs i stadgar eller 
reglemente. För representanter i högskolans organ gäller de mandattider som stadgas 
för respektive organ. Inspektors mandattid är två kalenderår.

Funktionärernas mandattid är kalenderår om ej annat föreskrivs i stadgar eller 
reglemente. För representanter i högskolans organ gäller de mandattider som stadgas 
för respektive organ. Inspektors mandattid är två kalenderår.

Funktionärernas mandattid är kalenderår om ej annat föreskrivs i stadgar eller 
reglemente. För representanter i högskolans organ gäller de mandattider som stadgas 
för respektive organ. Inspektors mandattid är två kalenderår.

Funktionärernas mandattid är kalenderår om ej annat föreskrivs i stadgar eller 
reglemente. För representanter i högskolans organ gäller de mandattider som stadgas 
för respektive organ. Inspektors mandattid är två kalenderår.

Funktionärernas mandattid är kalenderår om ej annat föreskrivs i stadgar eller 
reglemente. För representanter i högskolans organ gäller de mandattider som stadgas 
för respektive organ. Inspektors mandattid är två kalenderår.

KAP 18 STADGANKAP 18 STADGANKAP 18 STADGANKAP 18 STADGANKAP 18 STADGANKAP 18 STADGANKAP 18 STADGANKAP 18 STADGANKAP 18 STADGAN



§1 Tolkning Vid tolkning av stadgarna gäller inspektors åsikt intill dess sektionsmöte beslutat i 
saken.
Vid tolkning av stadgarna gäller inspektors åsikt intill dess sektionsmöte beslutat i 
saken.
Vid tolkning av stadgarna gäller inspektors åsikt intill dess sektionsmöte beslutat i 
saken.
Vid tolkning av stadgarna gäller inspektors åsikt intill dess sektionsmöte beslutat i 
saken.
Vid tolkning av stadgarna gäller inspektors åsikt intill dess sektionsmöte beslutat i 
saken.
Vid tolkning av stadgarna gäller inspektors åsikt intill dess sektionsmöte beslutat i 
saken.
Vid tolkning av stadgarna gäller inspektors åsikt intill dess sektionsmöte beslutat i 
saken.

§2 Ändring Förslag till stadgeändring inlämnas till sektionsstyrelsen senast 15 läsdagar före 
sektionsmötet. Förslaget offentliggörs senast 5 läsdagar före sektionsmötet. För slutligt 
bifall fordras likalydande beslut vid två på varandra följande sektionsmöten. Möten där 
beslut angående ändring av stadgarna tas skall ej äga rum inom ett två månaders 
intervall.

Förslag till stadgeändring inlämnas till sektionsstyrelsen senast 15 läsdagar före 
sektionsmötet. Förslaget offentliggörs senast 5 läsdagar före sektionsmötet. För slutligt 
bifall fordras likalydande beslut vid två på varandra följande sektionsmöten. Möten där 
beslut angående ändring av stadgarna tas skall ej äga rum inom ett två månaders 
intervall.

Förslag till stadgeändring inlämnas till sektionsstyrelsen senast 15 läsdagar före 
sektionsmötet. Förslaget offentliggörs senast 5 läsdagar före sektionsmötet. För slutligt 
bifall fordras likalydande beslut vid två på varandra följande sektionsmöten. Möten där 
beslut angående ändring av stadgarna tas skall ej äga rum inom ett två månaders 
intervall.

Förslag till stadgeändring inlämnas till sektionsstyrelsen senast 15 läsdagar före 
sektionsmötet. Förslaget offentliggörs senast 5 läsdagar före sektionsmötet. För slutligt 
bifall fordras likalydande beslut vid två på varandra följande sektionsmöten. Möten där 
beslut angående ändring av stadgarna tas skall ej äga rum inom ett två månaders 
intervall.

Förslag till stadgeändring inlämnas till sektionsstyrelsen senast 15 läsdagar före 
sektionsmötet. Förslaget offentliggörs senast 5 läsdagar före sektionsmötet. För slutligt 
bifall fordras likalydande beslut vid två på varandra följande sektionsmöten. Möten där 
beslut angående ändring av stadgarna tas skall ej äga rum inom ett två månaders 
intervall.

Förslag till stadgeändring inlämnas till sektionsstyrelsen senast 15 läsdagar före 
sektionsmötet. Förslaget offentliggörs senast 5 läsdagar före sektionsmötet. För slutligt 
bifall fordras likalydande beslut vid två på varandra följande sektionsmöten. Möten där 
beslut angående ändring av stadgarna tas skall ej äga rum inom ett två månaders 
intervall.

Förslag till stadgeändring inlämnas till sektionsstyrelsen senast 15 läsdagar före 
sektionsmötet. Förslaget offentliggörs senast 5 läsdagar före sektionsmötet. För slutligt 
bifall fordras likalydande beslut vid två på varandra följande sektionsmöten. Möten där 
beslut angående ändring av stadgarna tas skall ej äga rum inom ett två månaders 
intervall.

§3 Giltighet Dessa stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av TLTH.Dessa stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av TLTH.Dessa stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av TLTH.Dessa stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av TLTH.Dessa stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av TLTH.Dessa stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av TLTH.Dessa stadgar är ej giltiga förrän de fastställts av TLTH.

§4 Delgivning Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH och A-sektionens inspektor.Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH och A-sektionens inspektor.Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH och A-sektionens inspektor.Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH och A-sektionens inspektor.Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH och A-sektionens inspektor.Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH och A-sektionens inspektor.Stadgar skall vid ändringar tillställas TLTH och A-sektionens inspektor.

KAP 19 REGLEMENTETKAP 19 REGLEMENTETKAP 19 REGLEMENTETKAP 19 REGLEMENTETKAP 19 REGLEMENTETKAP 19 REGLEMENTETKAP 19 REGLEMENTETKAP 19 REGLEMENTETKAP 19 REGLEMENTET
§1 Innehåll Reglemente är tillägg till stadgarna. I reglemente preciseras samt specificeras uppgifter 

som inte ryms inom denna stadga.
Reglemente är tillägg till stadgarna. I reglemente preciseras samt specificeras uppgifter 
som inte ryms inom denna stadga.
Reglemente är tillägg till stadgarna. I reglemente preciseras samt specificeras uppgifter 
som inte ryms inom denna stadga.
Reglemente är tillägg till stadgarna. I reglemente preciseras samt specificeras uppgifter 
som inte ryms inom denna stadga.
Reglemente är tillägg till stadgarna. I reglemente preciseras samt specificeras uppgifter 
som inte ryms inom denna stadga.
Reglemente är tillägg till stadgarna. I reglemente preciseras samt specificeras uppgifter 
som inte ryms inom denna stadga.
Reglemente är tillägg till stadgarna. I reglemente preciseras samt specificeras uppgifter 
som inte ryms inom denna stadga.

§2 Ändring Ändring kan ske på sektionsmöte med kvalificerad (2/3) majoritet. Ändringsförslag 
skall ha inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmöte.
Ändring kan ske på sektionsmöte med kvalificerad (2/3) majoritet. Ändringsförslag 
skall ha inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmöte.
Ändring kan ske på sektionsmöte med kvalificerad (2/3) majoritet. Ändringsförslag 
skall ha inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmöte.
Ändring kan ske på sektionsmöte med kvalificerad (2/3) majoritet. Ändringsförslag 
skall ha inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmöte.
Ändring kan ske på sektionsmöte med kvalificerad (2/3) majoritet. Ändringsförslag 
skall ha inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmöte.
Ändring kan ske på sektionsmöte med kvalificerad (2/3) majoritet. Ändringsförslag 
skall ha inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmöte.
Ändring kan ske på sektionsmöte med kvalificerad (2/3) majoritet. Ändringsförslag 
skall ha inkommit till sektionsstyrelsen senast 10 läsdagar före sektionsmöte.

§3 Delgivning Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH och A-sektionens inspektor.Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH och A-sektionens inspektor.Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH och A-sektionens inspektor.Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH och A-sektionens inspektor.Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH och A-sektionens inspektor.Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH och A-sektionens inspektor.Reglemente skall vid ändringar tillställas TLTH och A-sektionens inspektor.

KAP 20 UPPLÖSNINGKAP 20 UPPLÖSNINGKAP 20 UPPLÖSNINGKAP 20 UPPLÖSNINGKAP 20 UPPLÖSNINGKAP 20 UPPLÖSNINGKAP 20 UPPLÖSNINGKAP 20 UPPLÖSNINGKAP 20 UPPLÖSNING
§1 Upplösning A-sektionen får ej upplösas.A-sektionen får ej upplösas.A-sektionen får ej upplösas.A-sektionen får ej upplösas.A-sektionen får ej upplösas.A-sektionen får ej upplösas.A-sektionen får ej upplösas.




