Proposition om reglementsändringar för
Studienämnden

Bakgrund:
För att underlätta studienämndens arbete samt minska antalet funktionärsposter
inom CSC föreslås att nedanstående poster slås ihop

Förslag till beslut:
Att ändra punkt 2.5, 3.1.1, 4 och 5 till:

2.5.1 Höstmöte
Under hösten ska följande punkter behandlas på sektionsmöte:
 Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 Bokslut för föregående verksamhetsår
 Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
 Beslut om ansvarsfrihet
 Beslut om redovisat resultat
 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 fanbärare
 Val av programansvarig student
 Val av vice fanbärare

2.5.2 Vårmöte
Under våren ska följande punkter behandlas på sektionsmöte:
 Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår
 Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår
 Val av ordförande
 Val av kassör
 Val av 2 revisorer
 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 jämställdhets- och mångfaldsombud
Val av studerandeskyddsombud
Val av sektionslokalsansvarig
Val av sektionswaldner
Val av sammankallande valberedare
Val av 3-4 valberedare
Nominering av representant till THS valnämnd
Val av internationell sekreterare
Val av medielabbets ordförande

3.1.1 Ordförande
Ordförande leder styrelsens arbete samt är ytterst ansvarig för sektionens löpande
verksamhet. Ordförande kallar till styrelsemöten och tillser att arbetet inom sektionen
fungerar tillfredsställande. Ordförande ska också när tillfälle ges ta
initiativ till att sjunga Mediehymnen.
Ordförande är automatiskt nominerad som representant i CSC:s strategiska råd.
Ordförande väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer sektionens verksamhetsår.

4. Studienämnden (SN)
4.1 Allmänt
Studienämndens syfte är att bevaka utbildningens kvalité samt den fysiska och
psykosociala studiemiljön. Studienämnden skall arbeta för att förbättra befintliga
kurser samt aktivt delta i utvecklandet av Medieteknikprogrammet. Studienämnden
består av studienämndsordförande, programansvarig student, studerandeskyddsombud,
jämlikhets- och mångfaldsombud, internationell sekreterare samt kursansvariga
studenter.

4.2 Studienämndsordförande (SNO)
Ansvarar för att leda studienämndens arbete och ser till att kalla till möten.
Studienämndsordförande ansvarar för att nämndens arbete fungerar på alla punkter och
att kursansvariga studenter utses.
SNO är automatiskt sektionens nominerade representant i CSC:s ledningsgrupp.
SNO väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer sektionens verksamhetsår.

4.3 Programansvarig student (PAS)
PAS ska finnas för utbildningsprogrammet inom medieteknik. PAS ansvarar för
förbättringsarbetet på programnivå. PAS ska ha en helhetssyn på programmet och
kurserna som ingår i det. PAS ska aktivt arbeta för ett bättre utbildningsprogram.
PAS är automatiskt sektionens nominerade representant i CSC:s grundutbildningsgrupp.
PAS väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer kalenderår.

4.4 Studerandeskyddsombud (Sture)
Studerandeskyddsombudet ska aktivt arbeta för att studiemiljön förbättras både psykiskt

och fysiskt. Detta kräver att skyddsombudet får den utbildning som krävs för att kritiskt
kunna granska och verka för en förbättrad arbetsmiljö. Denna
utbildning anordnar THS i samarbete med KTH. Sture deltar i studiemiljörådet på
THS. Studerandeskyddsombudet ska samarbeta med JämO, då deras ansvarsområden
överlappar varandra.
Sture är sektionens representant i Lärarsystemgruppteknologsamverkansgruppen.
Sture väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer sektionens verksamhetsår.

4.6 Jämlikhets- och mångfaldsombud (JämO)
Jämlikhets- och mångfaldsombudets uppgift är att aktivt arbeta för en studiemiljö fri
från kränkningar samt agera kontaktperson för studenter som blivit kränkta.
JämO deltar i jämlikhetsrådet på THS. JämO ska samarbeta med
studerandeskyddsombudet, då deras ansvarsområden överlappar varandra.
JämO väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer sektionens verksamhetsår.

4.7 Kursansvarig student (KAS)
Kursansvarig student ansvarar för att utvärdera de kurser studenten följer under
mandatperioden. Kursansvarigstudent utses av studienämndsordförande
Mandatperioden följer den för sektionens verksamhetsår.

4.8 Internationell sekreterare (IS)
Internationell sekreterare sitter i det internationella rådet THS International vid kåren
och deltar i beslutsfattandet under detta råd. Rådet ansvarar för alla
internationella studenter på KTH och den internationella sekreteraren vid
Sektionen för Medieteknik ansvarar för samtliga internationella studenter vid
Medieteknikprogrammet.
Internationell sekreterare väljs av sektionsmötet och mandatperiod följer sektionens
verksamhetsår.

5. Studeranderepresentanter i CSC
5.1 Allmänt
Studenter inom skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) har rätt till
representation inom beslutande organ på alla nivåer. Alla poster Sektionen har inom
CSC är listade under punkt 5.2 tillsammans med information om vilken post i Sektionen
som blir nominerad till respektive post. Dessa nomineringar skickas till THS
utbildningsansvariga för att sedan godkännas av kårstyrelsen.
Sektionens ledningsgruppsrepresentant kommer överens med Konglig Datasektionens
motsvarighet om vem som är ordinarie representant.

5.2 Nominering av studeranderepresentanter




Sektionen nominerar följande representanter, om inte Sektionsmötet väljer att nominera
andra:
Sektionens ordförande nomineras till ledamot i strategiska rådet med mandatperiod
enligt ordförandens ordinarie mandatperiod.
Sektionens Vice ordförande nomineras till suppleant för ledamotposten i strategiska
rådet med mandatperiod enligt Vice ordförandes ordinarie mandatperiod.
PAS nomineras till ledamot i CSC:s grundutbildningsgrupp med mandatperiod enligt






PAS:s ordinarie mandatperiod.
SNO nomineras till suppleant för ledamotposten i CSC:s grundutbildningsgrupp med
mandatperiod enligt SNO:s ordinarie mandatperiod.
1 ledningsgrupprepresentant gemensam för samtliga CSC-studenter. Sektionen för
medieteknik nominerar SNO som tillsammans med representanter från Konglig
datasektionen bestämmer vem som ska representera på sammankallande möten inom
ledningsgruppen.
Övriga representanter i anställningsnämnd, jämställdhetsgrupp et cetera väljs efter
behov, lämpligen till motsvarande förtroendevald inom sektionen.

