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Proposition om reglementesändringar för
MKM som följd av styrelsereform
Styrelsen genom Fabian Wahlgren, Styrelseledamot

Bakgrund
I och med att vi genomför stora förändringar i hur styrelsen arbetar, behövs även förändringar för
övriga föreningar och nämnder genomföras.
Dessutom är många punkter i reglementet utdaterade och inaktuella. Denna proposition strävar efter
att göra så att reglementet återspeglar den faktiska verksamheten.

Förslag till beslut
• Att byta namn på punkt 8 ”Klubbmästeriet” till ”Klubbmästeriet (MKM)”.
• Att under punkt 8.1 Allmänt ta bort följande text ”Klubbmästeriet ska varje år anordna en
gasque i samband med sektionens födelsedag den 4 april, dit sektionsmedlemmar,
representanter från varje sektion på THS, representanter från THS, representanter från
vänsektioner samt övriga utomstående kontaktpersoner utsedda av styrelsen bjuds in.
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.”
• Att under punkt 8.2 ändra ”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 vilka positioner som skall nyttjas under aktuellt
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verksamhetsår. Klubbmästare och Vice Klubbmästare väljs av sektionsmötet och följer
sektionens verksamhetsår.”
till
”Klubbmästare ansvarar för klubbmästeriets verksamhet. Klubbmästarparet beslutar internt
om arbetsfördelningen inom Klubbmästeriet. Klubbmästaren och Vice Klubbmästaren väljs
av sektionsmötet och mandatperioden följer sektionens verksamhetsår.”
• Att byta namn på punkt 8.3 ”Klubbmästeriets reglemente” till ”Klubbmästeriets budget”.
• Att under punkt 8.3 ändra 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.”
till följande:
”Klubbmästeriets budget för nästkommande verksamhetsår måste godkännas av Sektionen
för Medietekniks sektionsmöte. Det är Klubbmästarparets plikt att se till att budgeten följs.
Klubbmästeriets verksamhet ska sträva efter att gå med vinst. Vinstkrav specificeras årligen
i Sektionens budget.”
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