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Bakgrund
Lite för ofta förblir frågor om tekniken i sektionslokalen obesvarade. Kontroll och skötsel av
ljud‐ och ljusutrustning, sladdar, skärmar med mera är helt inofficiell. Efter initiativ i form av
Konglig Datasektionens införande av Ljud‐ och Ljusansvarig (LoL) vill styrelsen införa en post
under Sektionslokalsgruppen som arbetar med underhållet av tekniken i META. Vi tycker att
denna post med fördel bör ingå i Sektionslokalsgruppen.

Förslag till beslut:


att i Reglementet lägga till 10.3.12 Ljud‐ och ljustekniker enligt:
10.3.12 Ljud‐ och ljustekniker
Ljud‐ och ljustekniker arbetar med underhåll, kontroll och utveckling av ljud‐, ljus
och presentationsteknik i sektionslokalen. Presentationsteknik innebär här
projektorer, skärmar och dylikt.
Ljud‐ och ljustekniker ska i samarbete med Sektionslokalsgruppen utarbeta och
uppdatera rutiner för användningen av tekniken under dennes ansvar.
Vidare ska Ljud‐ och ljustekniker utbilda alla, som denne finner det nödvändigt för, i
användningen av tekniken under dennes ansvar.



att i Reglementet ändra 10.3.2 Organisation
från
”10.3.2 Organisation
Sektionslokalsgruppen leds av sektionslokalsansvariga, en från Sektionen för
Medieteknik och en från Konglig Datasektionen, som väljs av respektive sektion.
Beslut som fattas av de sektionslokalsansvariga måste vara enhälligt, och i de fall
som sektionslokalsansvariga är oense åligger det respektive sektionsordföranden att
komma överens om och besluta i frågan. Sektionslokalsansvariga utser resten av
gruppen efter ansökningar och efter att de ansökande en gång ha lagat middag åt
nämnden, sig själva inkluderade.
Sektionslokalsgruppen bestämmer internt organisation och planering.”
till
”10.3.2 Organisation
Poster som ingår i Sektionslokalsgruppen:
 Sektionslokalsansvarig
 Ljud‐ och Ljustekniker

Sektionslokalsgruppen leds av sektionslokalsansvariga, en från Sektionen för
Medieteknik och en från Konglig Datasektionen, som väljs av respektive sektion.
Beslut som fattas av de sektionslokalsansvariga måste vara enhälligt, och i de fall
som sektionslokalsansvariga är oense åligger det respektive sektionsordföranden att
komma överens om och besluta i frågan. Sektionslokalsansvariga utser resten av
gruppen efter ansökningar och efter att de ansökande en gång ha lagat middag åt
nämnden, sig själva inkluderade.
Sektionslokalsgruppen bestämmer internt organisation och planering.”


att i Reglementet under 2.5.1 Höstmöte lägga till punkten “val av Ljud‐ och Ljustekniker”.

