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Proposition om reglementesändringar för
Mottagningen 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 genomföra följande förändringar i reglementet
•

Att under punkt 9.1 Allmänt ersätta texten ”Mottagningen är till för de nyantagna
studenterna på KTH. Mottagningen arrangeras av THS sektioner och planeras centralt av
ansvarig i kårstyrelsen samt mottagningsrådet på THS. Syftet är att de nyantagna
studenterna, nØllan, ska introduceras till studier på KTH, studentlivet i allmänhet, samt
sektions- och kårliv inom THS. Mottagningen på Sektionen för Medieteknik anordnas av
Phöseriet. Öfverphöseriet väljs enligt nedan. Övriga funktionärer utses efter ansökan av
Öfverphöseriet alternativt av personer inom phöseriet som fått uppgiften delegerad till sig av
Öfverphöseriet.”
Med följande:
”Mottagningen är till för de nyantagna studenterna på KTH. Mottagningen arrangeras av
THS sektioner och planeras centralt av THS Mottagningssamordnare i samråd med
mottagningsrådet. Syftet med mottagningen är att de nyantagna studenterna ska introduceras
till studier på KTH, studentlivet i allmänhet, samt sektions- och kårliv inom THS.
Mottagningen på Sektionen för Medieteknik anordnas av Phöseriet.”

•

Under punkt 9.2 Öfverphöseriet ersätta texten ”Öfverphöseriet är ytterst ansvariga för all
verksamhet. Övriga som önskar medverka under mottagningen ansöker om detta till
Öfverphöseriet. Dessa utser utifrån ansökningarna sitt Phöseri. Öfverphöseriet har rätt att
begränsa Phöseriets storlek. Den övriga organisationen beslutas av Öfverphöseriet i samråd
med Phöseriet. Öfverphöseriet deltar i mottagningsrådet på THS. Öfverphöseriet består av
tre Öfverphös. Öfverphöseriet bestämmer internt sin arbetsfördelning utifrån sitt uppdrag.
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En Öfverphös ska ha ansvar för Phöseriets ekonomi och bokföring och benämns Eko-phös.
Öfverphöseriet väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer kalenderår.”
Med följande:
”Öfverphöseriet består av två Öfverphös och en Ekonomiphös (EKO) och benämns som
ÖPH. ÖPH leder Phöseriet i dess arbete. Phöseriet utses av ÖPH i enlighet med punkt 10.1 i
reglementet. ÖPH ansvarar för Sektionens deltagande i THS mottagningsråd.
EKO ansvarar för ekonomin inom phöseriet och även för eventuella samarbeten med
näringslivet under mottagningen.
Öfverphöseriet väljs av sektionsmötet och mandatperioden följer kalenderår.”

Sektionen för Medieteknik
Drottning Kristinas Väg 15, 100 44, Stockholm
http://medieteknik.com/

Sida 2 av 2

