SEKTIONSMÖTE

Föredragningslista
2010-11-30
1. Formalia
1.1. Mötets öppnande
Mötet öppnas kl 17.21
1.2. Val av mötesordförande
Sektionsmötet väljer Sara Cecilia Lempiäinen till mötesordförande.
1.3. Val av mötessekreterare
Sektionsmötet väljer Lina Höglund till mötessekreterare.
1.4. Val av två justerare tillika rösträknare
Sektionsmötet väljer Lars Åkesson och Fabian Wahlgren väljs till
justerare tillika rösträknare.
1.5. Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet anses behörigt utlyst av sektionsmötet.
1.6. Fastställande av föredragningslista
Punkt 6. Beslutsärenden flyttas upp till efter punkt
3.Informationsärenden. Punkt 7. Motioner […] flyttas upp till efter
punkt 6. Lägger till punkt 8.1 Frågor till nämnder. Punkt 5.1 Val av
vice sektionsordförande samt punkt 5.2 Val av sekreterare flyttas ner
till efter 5.12 Val av fotoklubbens ordförande. Punkt 3.1
Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår flyttas upp till
efter 1.9 Anmälningsärenden. Föredragningslistan fastställs efter
dessa ändringar. Punkt 8. Diskussionsärenden flyttas upp till efter
punkt 5. Fastställer föredragningslistan.
1.7. Adjungeringar
Egil Antonsen adjungeras till närvaro och yttranderätt.
1.8. Entlediganden
Ludvig Bowallius, studienämndens ordförande, samt Alexandra
Blomqvist, fotoklubbens ordförande entledigar sig från sina poster.
1.9. Anmälningsärenden
Inga inkomna. Går till punkt 3.1.
2. Rapporter
2.1. Team-CSC
Egil Antonsen, ordförande på Konglig Datasektionen rapporterar.
Reglementet har tittats igenom och anpassats inför nya
sektionslokalen har skrivits om. Tillståndsansökan för alkoholtillstånd
har skickats. ”Guidelines” för hur information om sektionslokalen ska
skickas ut har skrivits. Har pratat med CSC om att de ska sälja
kompendier genom kårbokhandeln för att slippa gå till
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studentexpeditionen. Ny ordförande till Konglig Datasektionen väljs
på torsdag. Medias och datas styrelse har styrelsemiddag 6/12.
2.2. Sektionsstyrelsen*
Se bifogad rapport på sidan 8.
2.3. Näringslivsgruppen
Fabian Wahlgren. Branschkväll ute i Kista förra veckan som blev
mycket lyckad. Inspirationskväll på torsdag 2/11, sista anmälningsdag
idag. Jobb pågår inför Branschdagen i mars. NLG ska ha en kickoff
nästa vecka. Samarbeten med datasektionen och IN-sektionen.
2.4. Studienämnden
Ludvig Bowallius. Studienämnden har jobbat med CSN-frågan.
Ledarskapsbyte har lett till arbete med att få igenom nya rutiner.
Försöker få in bra influenser från andra program – t ex SI-tutoring.
Fortsatt arbete med att stå som stöd för studenterna och deras
utbildning.
2.5. Klubbmästeriet
Kajsa Hedqvist. Två lyckade gasquer, sista gasquen är julgasquen den
11/12. Planering inför inflyttningsfesten i januari nästa år. Fortsätt
att gå på sektionspubar.
2.6. Kommunikationsnämnden
Nyhetsbrev kommer att släppas i 1 januari. Jobb med PR till
Branschdagen. Dokumentmallar har skapats. Har satt ihop en grupp
som tar hand om att skapa en iPhone-app till en extern kund. PR till
MKM. Fortsatt arbete med att förbättra hemsidan, bl a webshop är på
gång. Arbete med att sälja hemsidan till Kemisektionen.
2.7. Övriga grupper och nämnder inom sektionen
Johan Olsson för SLG. Möten med Konglig Datasektionen. Tar in
namnförslag till vad nya sektionslokalen ska heta. Inflyttningen är
beräknad till januari eller februari. Kan komma att bli försenat.
Kristoffer Thelenius för Sånglederiet. Ledde halloweengasquen och
kommer att medverka på julgasquen den 11/12. Jobbar just nu på
quarnevalslåten. Håller även i gyckelcontest of Doom.
Ludvig Bowallius för Qulturnämnden. Fortsatt arbete med inträde i
SVEROK. Myskväll med filmvisning i sloken planeras.
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David Ringqvist för Medielabbet (uppläst rapport). Jobbar med att
synas i lämpliga kanaler som t ex twitter, facebook och
sektionshemsidan. Har även skapat en egen blogg där det skrivs om
medietekniska saker varje dag. Under våren ska intervjuer genomföras
med studenter som gör spännande projekt. Även studiebesök på
alumniföretag planeras. Diskussionsverkstad om vad medieteknik är
har genomförts. En plansch om detta ska sättas upp i nya
sektionslokalen. Planerar även en 3D-ljudinspelning som ska göras i
vår. Spännande musikevent i samarbete med TMH på fredag 3/12.
Alexandros Sombo för Spexgruppen. Många nya medlemmar, är nu
totalt ca 35 st. Ska ha en fest i slutet av terminen. Genomförde ett
lärarspex på tackköret som blev mycket uppskattat. En undergrupp
till spexgruppen, filmgruppen, har bildats. Dessa filmar och lägger
upp filmer på internet. Event på lördag, endast för killar, då de ska
spexa för data på deras gasque. Fler projekt planeras inför våren.
Alexandra Blomqvist för Fotoklubben (uppläst rapport). Möten och
olika fototeman. Utflykt till fotografiska har genomförts. Studiebesök
på en studioplåtning planeras. Hoppas på utveckling av hemsidan.
Cecilia Thorsén för Fanborgen. Bär fana på alla diplomeringar.
Nuvarande fanbärare Cecilia Thorsén ska bära fanan på
Nobelmiddagen.
Simon Kalicinski för idrottsnämnden. Ses varje tisdag, spelar
innebandy, fotboll och basket. Mycket folk varje gång, men få tjejer.
Ska delta i THS-mästerskapet i basket 11/12. Planer inför
utomhusaktiviteter efter jul – t ex pulka, hockey och skridskor i
Kungsträdgården. Samma tid, tisdagar 16-17 även efter jul. Allmän tid
i GIH-hallen i vår.
Lars Åkesson för mottagningen. Slasque har genomförts. Sista
mottagningsrådet är på fredag 3/12. Johanna Jarl har blivit
mottagningssamordnare på THS.
2.8. Övriga rapporter
Inga övriga rapporter.

3

SEKTIONSMÖTE | FÖREDRAGNINGSLISTA | 2010-11-30

3. Information
3.1. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
Förra verksamhetsårets ordförande Cecilia Thorsén berättar om
verksamhetsberättelsen och om verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen finns att läsa på sektionens hemsida under
protokoll och dokument. Går till punkt 2. Rapporter.
3.2. Bokslut för föregående verksamhetsår
Sektionsmötet godkänner att bordlägga denna punkt till nästa
sektionsmöte på grund av att material saknas.
3.3. Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
Sektionsmötet godkänner att bordlägga denna punkt till nästa
sektionsmöte på grund av att material saknas.
3.4. Samboavtal*
Se bilaga på sid. 10.
3.5. CSN – registrering till infokursen
Samtliga studenter i årskurs 3 och 4 har blivit registrerade vid en
informationskurs. CSN-problemet har dock blivit löst då lagstiftningen
kommer att ändras så att vi kan fortsätta att studera som vi gör och
fortfarande få studiemedel. Går till punkt 6.1 Beslutsärenden.
4. Bordlagda ärenden
4.1. Val av studerandesuppleant till CSC:s grundutbildningsgrupp
Anton Warnhag kandiderar till posten. Sektionsmötet diskuterar.
Sektionsmötet väljer Anton Warnhag till studerandesuppleant till
CSC:s grundutbildningsgrupp. Går till punkt 5.3.
5. Valärenden
5.1. Val av vice sektionsordförande
Marco Sätherblom och Malin Westerlind kandiderar till posten. Efter
diskussion går sektionsmötet till val. Röstning gav majoritet till Malin
Westerlind och sektionsmötet beslutar att välja Malin Westerlind till
vice sektionsordförande.
5.2. Val av sekreterare
Marco Sätherblom och Gustav Rannestig kandiderar till posten. Efter
diskussion går sektionsmötet till val. Röstning gav majoritet till
Marco Sätherblom och sektionsmötet beslutar att välja Marco till
sekreterare.
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5.3. Val av kommunikatör
Ingrid Källström och Alexander Busnyuk kandiderar till posten.
Sektionsmötet diskuterar dessa kandidater. Röstning gav majoritet åt
Ingrid Källström och sektionsmötet beslutas att välja Ingrid till
kommunikatör.
5.4. Val av webmaster
Thobias Bergström kandiderar. Efter diskussion beslutar sektionsmötet
att välja Thobias Bergström till webmaster.
5.5. Val av 3 st Öfverphös varav en eko-phös
Astrid Taberman och Christian Virtala kandiderar. Henning Alesund
kandiderar till eko-phös. Efter diskussion beslutar sektionsmötet att
välja Astrid Taberman, Christian Virtala Öfverphös och Henning
Alesund till eko-phös.
5.6. Val av Öfversångledare
John Dester (frånvarande) kandiderar. Sektionsmötet väljer John
Dester till Öfversångledare.
5.7. Val av studienämndsordförande
Robin Merken kandiderar. Sektionsmötet beslutar att välja Robin
Merken till Studienämndsordförande.
5.8. Val av qulturnämndsordförande
Anton Warnhag kandiderar. Sektionsmötet beslutar att välja Anton
Warnhag till qulturnämndsordförande.
5.9. Val av fanbärare
Sara Cecilia Lempiäinen är nominerad till ordinarie fanbärare. John
Dester är nominerad till vice fanbärare. Markus Målsäter tar över som
mötesordförande under denna punkt, eftersom Sara Cecilia
(mötesordförande) kandiderar till posten. Sektionsmötet beslutar att
välja Sara Cecilia Lempiäinen och John Dester i klump. Sektionsmötet
väljer Sara Cecilia och John Dester till fanbärare respektive vice
fanbärare.
5.10. Val av programansvarig student
Fredrik Göthner och Anna Sandberg (frånvarande) kandiderar.
Sektionsmötet diskuterar. Röstning gav majoritet till Fredrik Göthner
och sektionsmötet beslutar att välja Fredrik Göthner till PAS.
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5.11. Val av studerandeledamot i CSC:s grundutbildningsgrupp
Anna Sandberg (frånvarande) kandiderar. Efter diskussion beslutar
sektionsmötet att välja Anna Sandberg till studerandeledamot i CSC:s
grundutbildningsgrupp.
5.12. Val av fotoklubbens ordförande
Jon Alexandersson kandiderar. Efter diskussion beslutar sektionsmötet
att välja Jon Alexandersson till fotoklubbens ordförande. Öppnar upp
punkt 1.6 Fastställande av föredragningslista.
6. Beslutsärenden
6.1. Beslut om ansvarsfrihet
Kan inte ges på detta sektionsmöte eftersom material till detta
saknas och revision inte har kunnat göras. Sektionsmötet beslutar att
bordlägga denna punkt till nästa SM.
6.2. Beslut om redovisat resultat
Sektionsmötet godkänner att bordlägga denna punkt till nästa SM på
grund av samma orsak som för punkt 6.1. Sektionsmötet tar en paus.
Sektionsmötet återupptas kl. 18:30. Går till punkt 7.
7. Motioner, propositioner, interpellationer och enkla frågor
7.1. Proposition om PAS-ändring*
Se bilaga på sidan 11. Sektionsmötet godkänner propositionen.
Protokollet direktjusteras.
7.2. Proposition om valposter*
Se bilaga på sidan 11. Sektionsmötet godkänner propositionen.
Protokollet direktjusteras.
7.3. Proposition om röstning på sektionsmöten*
Se bilaga på sidan 12. Sektionsmötet diskuterar propositionen.
Propositionen och frågan den tar upp känns ofärdig och sektionsmötet
beslutar att styrelsen ska ta fram ett nytt förslag på hur detta ska
göras. Åsikter och synpunkter från sektionsmedlemmar skickas in till
styrelsen som tar med dessa åsikter i beräkningen vid utarbetandet av
en ny proposition. Propositionen bordläggs till nästa sektionsmöte.
7.4. Proposition om angående ordförandes utslagsrätt*
Se bilaga på sidan 12. Sektionsmötet godkänner propositionen.
7.5. Proposition angående kommunikatör som styrelsemedlem*
Se bilaga på sidan 13. Sektionsmötet godkänner propositionen.
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7.6. Proposition om ändring i styrdokument*
Se bilaga på sidan 14. Sektionsmötet godkänner propositionen.
7.7. Proposition angående Konglig Datasektionen*
Se bilaga på sidan 14. Sektionsmötet godkänner propositionen.
7.8. Proposition om ändring i styrdokument angående SLG*
Se bilaga på sidan 15. Sektionsmötet godkänner propositionen.
7.9. Proposition om hantering av märken*
Se bilaga på sidan 16. Sektionsmötet godkänner propositionen. Går till
punkt 4. Bordlagda ärenden.
8. Diskussionsärenden
8.1. Frågor till nämnder
Inga frågor. Sektionsmötet tar en paus. Sektionsmötet återupptas kl
19:52. Går till punkt 5.1.
9. Övriga ärenden
9.1. Övriga frågor
10. Mötets högtidliga avslutande
Mötet avslutas 20:14
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Rapport från sektionsstyrelsen
September 2010 – november 2010
Sedan sektionsmötet den 21 september 2010 har följande aktiviteter skett:
Styrelsen har haft fem styrelsemöten, varav två möten var extrainsatta för
att behandla alla propositioner inför dagens sektionsmöte. Fler möten i form
av styrelseluncher har skett under perioden. Styrelsen har totalt sett haft tre
luncher där olika teman har behandlats. Syftet med styrelseluncherna är att
styrelsen ska få ett extra tillfälle att diskutera viktiga frågor så att
styrelsemötenas diskussionsdel kan bli kortare.
Det största arbetet som styrelsen har ägnat sig åt under perioden är att gå
igenom stadgar och reglemente för att uppdatera dem. Arbetet har
resulterat i bland annat de propositioner som tas upp under detta
sektionsmöte. Styrelsen kommer att fortsätta att arbeta med genomgången
av sektionens styrdokument för att försäkra sig om att de stämmer överens
med verkligheten och är anpassade inför ihopflytten med Kongliga
Datasektionen i den nya sektionslokalen.
En stor del av diskussionerna har legat på utbildningsfrågor, framförallt
krisen med CSN och återkraven av bidrag och lån från många studerande på
bland annat KTH. Styrelsen har jobbat nära med studienämnden på
sektionen samt CSC och THS för att kunna komma fram med lösningar till de
studenter som drabbas, vilket i flera fall har varit hela årskurser. Styrelsen
har även diskuterat kring frågor angående kommunikationen internt på
sektionen. Då vi inte längre skickar ut massmejl med information kring
events eller angående annonser är det av största vikt att medlemmarna ser
till att titta till hemsidan dagligen för att hålla sig uppdaterade. Många Fanpages har skapats på Facebook, bland annat en för hemsidan, så att
medlemmarna kan hålla reda på vad som händer bland de olika nämnderna
samt för att även kunna se annonser om exjobb och jobb.
Styrelsen har även diskuterat kring hur sektionen kommer att hantera
projekt med externa kunder, dvs. kunder utanför KTH. Då många
Medieteknikstudenter har både kompetens och utrymme att utvecklas inom
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olika områden finns det en mängd med möjligheter som kan komma till nytta
i olika former av samarbeten och projekt. Detta leder till att studenterna
redan under studietiden har möjlighet att arbete med eller inom sin
framtida bransch.
Styrelsen har även ätit middag med Kemisektionens styrelse, som har
bidragit med att främja relationen mellan sektionerna. Nästa styrelsemiddag
kommer att vara tillsammans med Konglig Datasektionen.
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Samboavtal
Utförligare beskrivning av samboavtalet finns under ”proposition om ändring
angående Sektionslokalsgruppens beskrivning”. Följande punkter är dess
grundstenar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

All mat som det inte står namn på är allmän egendom
Alla plockar upp efter sig när de har stökat ner/ diskar efter sig och
torkar sin disk efteråt
Alla får sätta upp lappar på den röda delen av anslagstavlan, dock ej i
resten av lokalen
Inget förvarande av personliga tillhörigheter i förrådet
Sektionslokalsansvariga har rätt att slänga saker som ligger och
skräpar
Allt som luktar illa, eller där bäst-före datum har utgått kommer att
slängas
En rensning av livsmedel (i och utanför kylen) kommer att utföras
varje torsdag
Varje sommar och jul har sektionslokalsansvarig rätten att rensa
sloken från mat och annat avfall
Sektionslokalen kan bokas genom att skicka en sammanfattning av vad
aktiviteten skall gå ut på, vem som håller i den och när den skall vara
till sektionslokal@media.kth.se resp sloken@teknogogen.se
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Proposition angående PAS-ändring
Styrelsen genom, Anna Sandberg, styrelsesuppleant

2010-11-22

Bakgrund
Högskoleingenjörprogrammet har upphört, och därmed bör beskrivningen av
PAS ändras.

Förslag till beslut:
• Att nedanstående text tagen från reglementet under punkt 4.4
Programansvarig student (PAS):
“PAS ska finnas för båda utbildningsprogrammen inom medieteknik. […]”

Ändras till:
“PAS ska finnas för utbildningsprogrammet inom medieteknik. […]”

Proposition om valposter

Styrelsen genom, Anna Sandberg, styrelsesuppleant

2010-11-22

Bakgrund
Högskoleingenjörsprogrammet har lagts ner och reglementet behöver därför
anpassas.

Förslag till beslut:
• Att i reglementet under punkt 2.5.1 Höstmöte ta bort: ”Val av
programansvarig student för respektive program” samt ”Val av 1
studerandeledamot i CSC:s grundutbildningsgrupp per PAS”

• Att i reglementet under punkt 2.5.1 Höstmöte lägga till: ”Val av
programansvarig student” samt ”Val av studerandeledamot i CSC:s
grundutbildningsgrupp”
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Proposition om röstning på sektionsmöten
Styrelsen genom Anna Sandberg,styrelsuppleant

2010-11-22

Bakgrund
Styrelsen finner att röstning via ombud inte ska tillämpas på sektionsmöten,
då detta medför svårigheter vid rösträkning samt kontroll av
sektionsmedlem. Då detta sätt att rösta inte är generellt vedertaget av
sektionsmedlemmarna, kan detta dessutom resultera i orättvis röstfördelning
och leda till röstmissbruk.

Förslag till beslut:
• Att i stadgarna under punkt 2.3.3. Rättigheter vid möte efter
meningen ”Sektionsmedlem har närvaro-, yttrande-, yrkande- samt
rösträtt.”, lägga till:
”Röstning får ej ske via ombud.”

Proposition om ordförandes utslagsrätt
Styrelsen genom Anna Sandberg, styrelsesuppleant

2010-11-22

Bakgrund
Styrelsen vill inte behöva låta lotten avgöra när jämn röstning sker, utan
önskar att låta ordförande ha utslagsröst under styrelsemöten.

Förslag till beslut:
•

Att i reglementet under punkt 3.5.4.Beslut ändra följande text:
“[…] Omröstning sker öppet utom i personval då omröstning sker slutet om
någon styrelseledamot så begär. Vid lika röstetal avgör lotten.”

till:
”[…] Omröstning sker öppet utom i personval då omröstning sker slutet om
någon styrelseledamot så begär. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst. Dock inte för personfrågor då lotten avgör.”
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Proposition angående kommunikatör som
styrelsemedlem
Styrelsen genom Sara Cecilia Lempiäinen

2010-11-22

Bakgrund
Tidigare har Kommunikatören inte varit en del av styrelsen utan endast gått
på styrelsemötena av egen vilja. Denne har då inte haft rösträtt och inte
kunnat vara med i viktiga beslut. Då kommunikatören blivit en viktig del i
arbetet på mediesektionen bör denna också bli en naturlig del av styrelsen
och kunna vara med och fatta beslut.

Förslag till beslut
•

Att ändra punkt 3.2. Sammansättning i sektionens stadga från:

”Styrelsen består av sektionspresidiet, studienämndens ordförande,
näringslivsgruppens ordförande, klubbmästaren, samt ett i reglementet reglerat antal
övriga ledamöter och suppleanter.”

Till:
”Styrelsen består av sektionspresidiet, studienämndens ordförande,
näringslivsgruppens ordförande, klubbmästaren, kommunikatören samt ett i
reglementet reglerat antal övriga ledamöter och suppleanter.”
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Proposition om ändring i styrdokument
Styrelsen genom Lina Höglund, sekreterare

2010-11-01

Bakgrund
Efter en genomgång av medietekniksektionens styrdokument av sittande
valberedning har det visat sig finnas en del hål och ouppdaterad information
i dessa dokument. Detta behöver åtgärdas för att styrelse- och
sektionsarbetet ska kunna genomföras korrekt.
	
  
Valberedare behövs för att kunna planera och genomföra de val som görs
inom sektionen. Dessa väljer vi under vårmötet, trots att det inte står
någonting om detta i styrdokumenten. Detta behöver vi därmed lägga till i
reglementet under punkten för vårmötet. Slutligen har sektionens hemsida
fått en ny adress och detta behöver uppdateras i reglementet.

Förslag till beslut:
•
•
•

Att under punkt 2.5.2. Vårmöte i reglementet lägga till: ”val av 3-5
valberedare”
Att under punkt 2.5.2. Vårmöte i reglementet lägga till: ”val av
medielabbets ordförande”.
Att under punkt 7.3. Webmaster i reglementet ersätta
”medieteknik.org” med ”medieteknik.com”

Proposition om Konglig Datasektionen
Styrelsen genom Sara Cecilia Lempiäinen, ordförande

2010-11-22

Bakgrund
Konlig Datasektionen heter just så, och nu när vi ska bli sambo bör vi utav
respekt använda den benämningen i våra styrdokument.

Förslag till beslut:
• Att i reglementet under punkt 5.1. Allmänt ändra ”Datasektionen” till
”Konglig Datasektionen”.
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Proposition om hantering av märken
Styrelsen genom Fabian Wahlgren, Näringslivsansvarig

2010-11-16

Bakgrund
Tidigare har Skuggmästeriet hanterat de flesta av sektionens märken, både
inköp och distribution. Nu finns inte Skuggmästeriet längre kvar, men
sektionsmärken måste fortfarande administreras. Rent naturligt bör detta
falla på kommunikationsnämnden eftersom de sköter många andra grafiska
saker, men då de inte kan sälja detta på något organiserat vis, eller har
någon inkomstbringande verksamhet, föreslår jag att vi för över ansvaret för
sektionsmärken på MKM.
	
  
Eftersom MKM har en del av kommunikationsnämnden som samarbetar med
dem gällande allt det grafiska föreslår jag att de rimligtvis sköter design och
själva beställningen, men att MKM bokför och säljer dem.

Förslag till beslut:
•

Att i reglementet under punkt 8.1. Allmänt lägga till:

”Klubbmästeriet ansvarar för inköp, försäljning och bokföring av sektionens märken.
Undantag beslutas av Klubbmästare i samråd med den nämnd/förening som köper in
dessa märken. Dessa undantagsmärken får ej säljas under klubbmästeriets
verksamhet utan under beställande nämnds verksamhet och hamnar således under
dess bokföring.
Försäljning av märken sker i samband med klubbmästeriets verksamhet, såsom
pubar och sittningar, och bokförs som försäljning under dessa. ”
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Proposition om ändring av Sektionslokalsgruppens
beskrivning
Styrelsen genom Sara Cecilia Lempiäinen, Ordförande

2010-11-25

Bakgrund
Sektionen för Medieteknik flyttar ihop med Konglig Datasektionen till en
gemensam sektionslokal. All arbete med den nya lokalen har utförts av en
gemensam grupp som heter Sektionslokalsgruppen, som består av olika
medlemmar från de respektive sektionerna. Samarbetet har fungerat
fantastiskt, och Sektionslokalsgruppen har i avsikt att fortsätta arbeta med
sektionslokalen även efter ombyggnationen av lokalen är klar och inflytten
gjord. Då det kommer sättas regler och riktlinjer för hur lokalen ska
användas och skötas, bör det rimligtvis finnas en gemensam
sektionslokalsgrupp med en sektionslokalsansvarig från varje sektion som
leder gruppen. För att undvika konflikter bör vi därmed ha dessa riktlinjer i
respektive sektioners reglementen, som underlag på svart och vitt för att
lösa eventuella problem som uppstår.

Förslag till beslut:
•

Att under punkt 10.2 i reglemente ersätta beskrivningen
”Sektionslokalgruppen tar hand..[…].. sektionens verksamhetsår.”

med följande beskrivning:
”

Sektionslokalsgruppen
Ändamål
Sektionslokalsgruppens syfte är att sköta, underhålla och utveckla sektionslokalen.
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.
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Ansvarsområden
Sektionslokalsgruppen ansvarar för:
•

administration av bokning och uthyrning av sektionslokalen samt dess olika rum

•

tekniken, möbler/inredning, samt påfyllning av förbrukningsmaterial i
sektionslokalen

•
•
•

utveckling av sektionslokalen
organisation av såväl nØllestädning som annan städning av sektionslokalen
att upprätta och underhålla ett dokument med gällande regler för sektionslokalen

Budget
Sektionslokalsgruppen har en gemensam budget, som fastställs av respektive sektionsmöte.
Kostnader och intäkter ska delas lika mellan sektionerna. Om enighet råder mellan
sektionerna kan undantag göras från denna regel.
Sektionslokalsansvarig
Sektionslokalsansvarig leder sektionslokalsgruppen tillsammans med motsvarande post vid
Konglig Datasektionen. Sektionslokalsansvarig väljs av sektionsmötet och mandatperioden
följer sektionens verksamhetsår.
Sektionslokalen
Sektionslokalen kan bokas/hyras av sektionernas styrelser, nämnder, funktionärer och
enskilda medlemmar, såväl som av organ inom THS, kårföreningar och andra sektioner.
Beslut om att bevilja eller avslå bokningsbegäran fattas av sektionslokalsansvariga från fall
till fall.
Prioritering
Vid krockande bokningar gäller följande prioritetslista i fallande ordning. Dock kan ingen
tvingas att ändra sin bokning med mindre än två veckors varsel. Inom en prioritetsnivå gäller
först till kvarn.
1.
2.
3.
4.
5.

D-rektoratet/Medietekniks styrelse
Sektionsnämnd eller –funktionär
THS-organ
Enskild medlem
Kårförening eller annan sektion vid THS.

Alkohol
Det är inte tillåtet att medföra egen alkohol till lokalen, vare sig för försäljning eller enskilt
bruk. Om alkoholservering önskas kan en representant för sektionerna närvara mot en avgift
på 500 kr. Sektionen förbehåller sig alltid rätten att neka alkoholservering.
Övriga regler
Det får max befinna sig 150 personer i lokalen. Ingen sektionsmedlem kan vägras tillträde
till lokalen, även om den är bokad. Dock skall medlemmar alltid visa största möjliga hänsyn
mot den/de som bokat lokalen. Den person som hyr sektionslokalen är personligen ansvarig
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för de aktiviteter som förekommer där under uthyrningen. I övrigt gäller KTH-handbokens
regler för fester och sammankomster i KTH:s lokaler.
Undantag
Sektionslokalsansvariga kan besluta om undantag från dessa regler, i den mån det är
förenligt med THS och KTH:s regler samt svensk lagstiftning, om särskilda skäl föreligger.
Stängning
Sektionslokalen får stängas under en bestämd tidsperiod efter likalydande beslut av
respektive Sektionsordförande. Stängning måste dock annonseras i sektionernas officiella
informationskanaler senast 4 läsdagar i förväg och beslut om stängning skall alltid prövas på
nästföljande styrelsemöte.
”
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