Förslag till Reglementesändring Sektionen för
Medieteknik Sektionsmöte 4
Bakgrund
Motionen är tänkt att att förbättra arbetet för valberedningen. Valberedningen i nuläget arbetar
inte efter vad som står i reglementet vilket till stor del beror på att det i nuläget är odefinierat hur
valberedningen skall arbeta. Det är otroligt viktigt att det införs bättre struktur i valberedningen då
denna grupp inom sektionen är av otrolig vikt. Då sektionen för Medieteknik har haft problem
med att många enteledigar sig kommer också dessa förändringar motverka att sektionsmötet väljer
kandidater som är osäkra på om de verkligen vill söka posten.

Förslag till ändring:
● Att ändra texten nuvarande 2.1 Valberedning:

Från:
2.1 Valberedning
Valberedningen har till uppgift att utlysa val i enlighet med sektionens styrdokument samt bereda
desamma. Valberedning väljs av sektionsmöte på förslag av sektionsstyrelsen och består av tre till
fem personer. Mandatperiod för
valberedare följer sektionens verksamhets- och räkenskapsår.
Det åligger valberedningen att senast 8 läsdagar före sektionsmöte som behandlar valfrågor anslå
vilka poster som är aktuella att kandidera till. Valberedningen ska också ta in och senast på mötet
presentera kandidatlista med förordande.
Ledamot i valberedningen har ej rätt att deltaga i beslut om förordande till poster där ledamoten
själv är kandidat.
En av ledamöterna i valberedningen är sammankallande, vilket betyder att den ledamoten är
kontaktpersonen mellan styrelsen och valberedningen.
Sammankallande valberedare ansvarar även för att kalla till valberedningens interna möten samt
att arbetsleda valberedningen i sitt arbete.

Till:
2.1 Valberedning
2.1.1 Organisation
Valberedningen har till uppgift att utlysa val i enlighet med sektionens styrdokument samt bereda
desamma. Valberedning väljs av sektionsmöte och består av tre till sju personer. Mandatperiod för
valberedare följer sektionens verksamhetsår. Ledamot i valberedningen har ej rätt att deltaga i den
valberedande processen till poster där ledamoten själv är kandidat. Valberedningens utlåtanden
skall inlämnas till Sektionsstyrelsen senast åtta dagar innan SM. Föreligger flera kandidater skall
alla redovisas inför SM.
En av ledamöterna i valberedningen är sammankallande, vilket betyder att den ledamoten är
kontaktpersonen mellan styrelsen och valberedningen.
Sammankallande valberedare ansvarar även för att kalla till valberedningens interna möten samt
att arbetsleda valberedningen i sitt arbete. Sammankallande valberedare skall se till att arbetet i
Valberedningen utförs enligt PM Riktlinjer för Valberedningens arbete.

2.1.2 Uppgifter
“Det åligger valberedningen att:
● Marknadsföra de val som förrättas under det aktuella verksamhetsåret.
● Insamla nomineringar och kandidaturer.
● Intervjua kandidater.
● Undersöka möjliga referenser till kandidaten.
● Utfärda omdömen om kandidaterna och verka rådgivande för församlingens beslutfattande
senast 8 dagar före sektionsmöte.
● Valberedningen förordar den eller de personer de finner lämpliga, detta oavsett antalet
poster som skall tillsättas.
● Valberedningen Sammanställer dokument innehållande information inskickad från
kandidaten såsom samt omdöme utfärdat av valberedningen för samtliga kandidater att
presentera senast under aktuellt sektionsmöte.”
Valberedningen ansvarar för att bereda val till följande poster:
Höstmöte SM 2
Val av vice sektionsordförande
Val av sekreterare
Val av webmaster
Val av 3 st Öfverphös varav en eko-phös
Val av Övfersångledare

Val av Qulturnämndsordförande
Val av Branschdagschef
Val av programansvarig student
Val av Ljud- och ljustekniker
Val av MästerCocken
Vårmöte SM 4
Val av ordförande
Val av kassör
Val av styrelseledamöter
Val av klubbmästare
Val av vice klubbmästare
Val av kommunikatör
Val av Näringslivsansvarig
Val av studienämndsordförande
Val av idrottsnämndsordförande
Val av fotogruppsansvarig
Val av spexmästare
Val av sektionslokalsansvarig
Val av internationell sekreterare
Val av medielabbets ordförande

