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Bilagor
Proposition om reglementesändring gällande
medlemsavgift
Styrelsen genom Johan Olsson, styrelsesuppleant
2011-02-01

Bakgrund
Genom kårobligatoriets avskaffande har THS beslutat att kår- och sektionsavgiften skall vara
genomgående för alla sektioner underställda THS. Då Sektionen för Medietekniks
styrdokument är underställda THS styrdokument bör det ändras i Sektionens för
Medietekniks styrdokument.

Förslag till beslut:
Att i Reglementet under punkt ”2.4 Avgifter” ersätta följande text:
”Sektionsmötet ska inför varje nytt verksamhets- och räkenskapsår besluta om sektionsavgift.
Sektionsavgiften får uppgå till högst 0,005 av basbeloppet per sektionsmedlem.”
med
”Sektionsavgiften beslutas av THS.”
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Proposition om upplösning och medlemsskap
Styrelsen genom Lars Åkesson, Styrelseledamot
2011-02-01

Bakgrund
Då sektionsmedlemskap inte längre är obligatoriskt bör också medlemskapet upphöra om inte
medlemmen förlänger sitt medlemskap. En medlem skall också ha rätt att avsluta sitt medlemskap i
förtid. Om en person motarbetar sektionens intresse eller på annat sätt skadar sektionen eller dess
medlemmar, oavsett om den har betalat THS avgift eller inte, skall den kunna uteslutas ur sektionen.

Förslag till beslut:


Att i Stadgan under ”1.6 Medlemskap” lägga till punkten ”1.6.4.Upphörande, utträdande och
uteslutning” med efterföljande text:
”Medlemskap upphör att gälla då den period för vilket det gäller har tagit slut förutsatt att
medlemmen inte har medlemskap i någon annan medlemskategori och att medlemskapet
inte har förlängts.
En medlem har rätt att när som helst utträda ur sektionen. Det sker genom en skriftlig
anmälan om utträde som tillställes sektionens presidie.
Efter styrelsebeslut kan person vägras medlemskap eller uteslutas ur sektionen, dock skall
synnerliga skäl föreligga för detta.
Vid utträde ur sektionen kan utträdande minoritet inte begära del av sektionens kapital
eller egendom.
Eventuella erlagda avgifter betalas inte tillbaka.”



Att i Stadgan ändra namnet på punkt ”1.8.Utträde och upplösning” från
”1.8.Utträde och upplösning”
till
”1.8.Upplösning”



Att under punkten ”1.8.Utträde och upplösning” ta bort följande text:
”[…] Vid utträde ur sektionen kan utträdande minoritet inte begära del av sektionens
kapital eller egendom. […]”
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Proposition om ordförandes utslagsröst
Styrelsen genom Lars Åkesson, Styrelseledamot
2011-02-01

Bakgrund
Styrelsen vill inte behöva låta lotten avgöra när jämn röstning sker, utan önskar att låta
ordförande ha utslagsröst under styrelsemöten. Denna proposition röstades igenom under
förra sektionsmötet med enda skillnaden att den då avsåg punkt ”3.5.4.Beslut” i reglementet,
istället för i stadgan, som avsågs. Då denna punkt ej finns i reglementet blev beslutet
overksamt.

Förslag till beslut:


Att i stadgan under punkt ”3.5.4.Beslut” ersätta följande text:

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.
Sektionsstyrelsen kan enbart fatta beslut i frågor som varit upptagna på föredragningslistan,
om inte styrelsen enhälligt beslutar att göra annorlunda.
Omröstning sker öppet utom i personval då omröstning sker slutet om någon styrelseledamot
så begär. Vid lika röstetal avgör lotten.
till:

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.
Sektionsstyrelsen kan enbart fatta beslut i frågor som varit upptagna på föredragningslistan,
om inte styrelsen enhälligt beslutar att göra annorlunda.
Omröstning sker öppet utom i personfrågor då omröstning sker slutet om någon
styrelseledamot så begär.
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Dock inte för
personfrågor, dessa avgörs genom lottning vid lika röstetal.
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Proposition om ändring i reglementet på grund av
Högskoleprogrammets upphörande
Styrelsen genom Lars Åkesson, Ledamot
2011-01-28

Bakgrund
Då högskoleprogrammet upphört att existera, bör texten som nämner de båda programmen
under punkt 4.1 i reglementet ändras.

Förslag till beslut:
Att i reglementet under punkt ”4.1 Allmänt” ändra följande text:
[…] ”Studienämnden består av studienämndsordförande, vice studienämndsordförande,
programansvarig student på respektive program, studerandeskyddsombud, jämlikhets- och
mångfaldsombud samt kursansvariga studenter från aktuella kurser.“
till:
[…] ”Studienämnden består av studienämndsordförande, vice studienämndsordförande,
programansvarig student, studerandeskyddsombud, jämlikhets- och
mångfaldsombud samt kursansvariga studenter från aktuella kurser.“
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Proposition om ombudsröstning på sektionsmöten
Styrelsen genom Lars Åkesson, Styrelseledamot
2011-02-01

Bakgrund
Styrelsen finner att röstning via ombud endast får ske under speciella omständigheter.

Förslag till beslut:


Att i stadgarna lägga till punkten ”2.3.9.Ombudsröstning” med medföljande text:
”Ombudröstning får endast ske under speciella omständigheter. Ansökan om
ombudsröstning skall vara presidiet tillhanda senast 1 timme innan utsedd
mötesstarttid. Ansökan görs via officiell blankett. Ansökan kan endast vara giltigt vid
medhavd fullmakt. Ombudet får endast företräda en sektionsmedlem per sektionsmöte.”
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Proposition om reglementesändring för nämnder
Styrelsen genom
Fabian Wahlgren, Näringslivsansvarig
2011-02-24

Bakgrund
Nämnder som Mottagningen, NLG och Klubbmästeriet har under de senaste åren nekat
folk medlemsskap i nämnden på grund av platsbrist. Det kan inte finnas hur många som
helst i en nämnd där resultat måste produceras och där verksamheten är beroende av
att medlemmarna ska jobba ett visst antal pass, eller att medlemmarna besitter en viss
kompetens. Då måste det finnas möjligheter att sätta platsbegränsningar i nämnderna.
I vårt reglemente står dock nu att ”För samtliga grupper inom sektionen gäller att ingen

sektionsmedlem, som inte är uppenbart olämplig att ingå, kan nekas medlemskap. Dock kan
ingen garanteras att få just den position inom gruppen man helst vill.”. Liknande texter finns
i flera nämnder. I reglementespunkter om Mottagningen står bland annat både texter om att
folk inte får uteslutas och att ÖPH får välja vilka som ska delta och platsbegränsa mottagninen,
vilket gör att Reglementet säger emot sig självt.

Nämnderna som tillämpar platsbegränsning är beroende av det för att nämnden ska
kunna ha en bra och regelbunden verksamhet, och framför allt för att kunna ställa krav
på att det ska visas resultat. (Märk att Klubbmästeriets beskrivning ändras i separat
proposition om Klubbmästeriet) Därför föreslås följande förändring i reglementet.

Förslag till beslut:


Att, i reglementet under punkt 6.2 Näringslivsgruppens ordförande ändra texten
”Näringslivsgruppen utses efter ansökan av Näringslivsgruppens ordförande tillsammans
med Näringslivsgruppens vice ordförande, alternativt av de personer inom
Näringslivsgruppen som fått denna uppgift delegerad till sig av Näringslivsgruppens
ordförande. Dock kan ingen sektionsmedlem som inte är uppenbart olämplig att ingå i
Näringslivsgruppen nekas att gå med, dock finns inte garanti för att bli tillsatt i den
position man helst vill.” till texten ”Näringslivsgruppen utses efter ansökan av
Näringslivsgruppens ordförande och vice ordförande, alternativt av de personer inom
Näringslivsgruppen som fått denna uppgift delegerad till sig av Näringslivsgruppens
ordförande.”

Att, i reglementet under punkt 9.2 Allmänt ta bort texten ”Ingen sektionsmedlem
som inte är uppenbart olämplig att ingå i Phöseriet kan nekas att ingå i Phöseriet, dock är
ingen garanterad att ingå på den position man helst vill.”

Att, i reglementet under punkt 10.1 Allmänt ersätta all text i punkten med
följande ”För samtliga grupper/nämnder inom sektionen gäller att ingen sektionsmedlem,
som inte är uppenbart olämplig att ingå, kan nekas möjligheten att ansöka. Vissa nämnder
inom sektionen är dock platsbegränsade till ett antal som bestäms av nämndens ordförande
under aktuellt verksamhetsår. Om antalet ansökande till en nämnd överstiger antalet
lediga platser genomförs ett urval genom intervjuer där nämndens ordförande beslutar om
hur intervjuerna skall genomföras. Det är upp till nämndens ordförande att besluta om
nämnden skall vara platsbegränsad eller ej.”

Att, i reglementet under punkt 10.2 Sektionslokalsgruppen ändra ”... enligt
principen beskriven i 8.1...” till ”...enligt principen beskriven i 10.1.”
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Att, i reglementet under punkt 10.3 Medielabbet ändra ”... i enlighet med
principen beskriven i 8.1...” till ”...i enlighet med principen beskriven i 10.1.”

Att, i reglementet under punkt 10.4 Idrottsnämnden ändra ”... enligt principen
beskriven i 8.1.” till ”...enligt principen beskriven i 10.1.”

Att, i reglementet under punkt 10.5 Mediespexet (In Media Res) ändra ”... enligt
principen beskriven i 8.1.” till ”...enligt principen beskriven i 10.1.”

Att, i reglementet under punkt 10.6 Sånglederiet ändra ”... enligt principen
beskriven i 8.1.” till ”...enligt principen beskriven i 10.1.”
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Proposition om reglementesändring för
Klubbmästeriet
Styrelsen genom
Kajsa Hedqvist, Klubbmästare
Fabian Wahlgren, Näringslivsansvarig
2011-02-24

Bakgrund
Eftersom MKM är ett relativt ”nytt” klubbmästeri och precis har kommit igång med att ha
en regelbunden och stabil verksamhet, känner vi att vi bör anpassa oss till rutinerna som
andra klubbmästerier har. Vi vill fortfarande behålla MKMs identitet och fortsätta att
utvecklas i samma takt som vi gjort under det senaste året, men det känns som ett
naturligt steg, speciellt i och med flytten till ny lokal etc.
Vi vill också göra ett strukturerat sätt för uttagning av aspiranter, marskalkar och
reglemente för hur gamlingar fungerar etc.

Förslag till beslut:









Att, i reglementet under punkt 2.5.2 Vårmöte lägga till punkten ”Val av Vice
Klubbmästare” under punkten ”Val av Klubbmästare”.
Att, i reglementet under punkt 8.1 innan texten; ”Klubbmästeriet ansvarar för att anordna
fester, pubar och och andra sociala sammankomster på sektionen.” lägga till ett stycke;
”Klubbmästeriet benämns i allmänna sammanhang för MKM (Medias Klubbmästeri).
Klubbmästare och Vice Klubbmästare benämns Klubbmästarparet. Klubbmästarparet
representerar sektionen på SSCO:s Klubbmästarråd.”
Att, i reglemente ändra punkt 8.2 till ”Klubbmästarparet” och med texten; ”Klubbmästare
ansvarar för klubbmästeriets verksamhet och sitter med i sektionens styrelse. Klubbmästare
och Vice Klubbmästare kommer gemensamt överens om fördelning av arbetsuppgifterna.
Klubbmästarparet utser efter ansökan resten av klubbmästeriet och beslutar om dess
organisation. Om Klubbmästeriet har fler ansökningar än antal lediga positioner väljs nya
genom intervjuer. Klubbmästaren beslutar hur många platser som finns i Klubbmästeriet
och vissa positioner som skall nyttjas under aktuellt verksamhetsår.
Klubbmästare och Vice Klubbmästare väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer
sektionens verksamhetsår.”
Att, i reglementet under punkt 8 lägga till punkt 8.3 ”Klubbmästeriets reglementen” med
texten; ”Klubbmästeriet har egna styrdokument som tydligare beskriver dess verksamhet,
traditioner och regler. Detta dokument förvaltas av Klubbmästaren och det är upp till
Klubbmästaren att se till att Klubbmästeriet följer dessa reglementen.”
Att, i reglementet under punkt 1.4 lägga till texten; ”Klubbmästeriet har även egna
styrdokument som förvaltas av Klubbmästaren. Förändringar i dessa styrdokument måste
godkännas av styrelsen.”

SEKTIONSMÖTE | FÖREDRAGNINGSLISTA | 2011-03-09

Styrdokument för Medias Klubbmästeri, MKM
Antaget av Sektionen för Medietekniks sektionsmöte 2011-XX-XX
§0 DEFINITIONER
Medias Klubbmästeri benämns i allmänna sammanhang som
MKM.
Klubbmästaren och Vice Klubbmästaren benämns
Klubbmästarparet.
§1 Tolkning och förändring av styrdokument för MKM
Vid motstridighet med FN-stadgan eller -resolutioner har FN-stadgan eller
-resolutioner företräde.
Vid motstridighet med Europakonventionen har Europakonventionen
företräde.
Vid motstridighet med Sveriges rikes lagstiftning har Sveriges rikes
lagstiftning företräde.
Vid motstridighet med THS styrdokument har THS styrdokument företräde.
Vid motstridighet med sektionens stadga har stadgan företräde.
Vid motstridighet med sektionens reglemente har reglementet
företräde.
Förändring av Styrdokument för MKM måste godkännas genom
presidiebeslut.
§2 Struktur
1. Struktur - Klubbmästeriets struktur är hierarkisk
med Klubbmästare och Vice Klubbmästare som högst
beslutande. Därefter följs det av speciella Mästare
(såsom Märkesmästare, Matmästare, Spritmästare,
Ölmästare etc.) och deras respektive ansvarsområden.
Dessa speciella Mästare ges förtroendeuppdrag av
Klubbmästaren. Under dessa finns Klubbmästeriets
Marskalkar och därefter nyantagna Aspiranter. Till slut
finns även Klubbmästeriets Gamlingar.
2. Aspiranter - Nyantagna medlemmar i Klubbmästeriet
benämns Aspiranter. Dessa har i början inte rätt att gå
på Marskalksittningar på andra sektioner och måste
jobba på minst 2 pubar och 1 sittning per termin. När en

SEKTIONSMÖTE | FÖREDRAGNINGSLISTA | 2011-03-09

Aspirant vart med och jobbat en termin har han/hon
rätt att gå på andra sektioners Marskalksittningar
tillsammans med en Marskalk från MKM. När man jobbat
även termin 2 och gått på minst en Marskalksittning kan
ban bli upphöjd till Marskalk. Klubbmästaren tar beslut
om en Aspirant har skött sig och gjort sig värdig att
upphöjas. Dubbning av Marskalker sker vid en hemlig
och högtidlig ceremoni.
3. Marskalker - Marskalker är Klubbmästeriets
huvudgrupp och jobbar på pubar, gasquer och andra
events anordnade av Klubbmästeriet. Marskalkar går på
marskalksittningar, anordnade av andra sektioner, där
de representerar MKM genom att festa på ett
respektabelt sätt.
4. Gamlingar - Gamlingar är personer som vart med i
Klubbmästeriet så länge att de ses som en del av
Klubbmästeriets interiör. För att bli Gamling skall man
ha vart Marskalk i fem terminer och under denna tid
vart ansvarig för såväl pubar som gasquer. Efter att ha
varit Klubbmästare eller Vice Klubbmästare blir man
automatiskt Gamling, oavsett hur länge man vart med i
Klubbmästeriet. En Gamling som vanligt om de vill,
annars endast vid behov, framför allt om det saknas
STAD-utbildad personal, men de får alltid representera
Klubbmästeriet genom att gå på Marskalksittningar.
Gamlingars enda åtagande är att gemensamt anordna en
Gamlingpub en gång per år under vårterminen för att
välkomna in nya Gamlingar.
Gamlingar deltar med fördel på Klubbmästeriets möten
och ceremonier för att dela med sig av sin oändliga
visdom.

§3 Traditioner
Klubbmästeriet anordnar varje år en födelsedagsgasque för
sektionen som sammanfaller med sektionens födelsedag, den 4
april.

Klubbmästeriet skall, minst en gång per verksamhetsår,
anordna en Marskalksittning där andra klubbmästerier bjuds in
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att delta. På denna sittning skall Klubbmästarparet med fördel
sitta vid honnörsbord, gärna tillsammans med sektionens
Ordförande om denne har möjlighet att delta.
Klubbmästeriets Gamlingar anordnar varje år en Gamlingpub,
där endast Gamlingar arbetar. Klubbmästaren ansvarar för att
samla ihop Gamlingar som anordnar puben.
Överlämning när nytt Klubbmästarpar tillträder sker
genom en ytterst hemlighetsfull och högtidlig ceremoni.
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Proposition om ordförande och KF
Styrelsen genom
Marco Sätherblom, Sekreterare
2011-02-28

Bakgrund
Sektionsordförande är enligt THS styrdokument ej längre per automatik ledamot av
Kårfullmäktige, och därför behöver justering utföras i sektionens stadga.

Förslag till beslut:
•

Att i stadgans punkt 2.3.6. ”Val av Ordförande” ersätta följande text:
Sektionsordförande är enligt THS styrdokument ledamot av
kårfullmäktige, och väljs i enlighet med de bestämmelser
som gäller för kårfullmäktigeledamöter.
Med:
Sektionsordförande väljs genom urnval, i övrigt i enlighet med reglementets
bestämmelser.

