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1. Propositioner  

STADGAR  

Bakgrund  

Sektionen har vuxit kraftigt sedan 2009 och har lett till ett växande antal engagerade inom allt fler 
utskott/kommittéer. Trots tillväxten har organisationsstrukturen inte förändrats och genererat en 
ökad arbetsbelastning.  Styrelsen har därmed granskat sektionens stadgar och gemensamt kommit 
fram till ett förslag för att förändra organisationsstrukturen. De förändringar som föreslås är 
markerade i gult.  

1.1 Sektionsmöte 

Styrelsen föreslår sektionsmötet: 
Att ändra 

§4:18 Behörighet  Sektionsmötet kräver minst 12 medlemmar utöver 
styrelseledamöter för att anses behörigt. 

Till 

§4:18 Behörighet                Sektionsmötet kräver minst 9 medlemmar utöver 
styrelseledamöter för att anses behörigt. 

 

1.2.1 Styrelsen 

Styrelsen föreslår sektionsmötet: 
Att ändra 

§ 6:1 Sammansättning Sektionsstyrelsen skall bestå av elva personer. Dessa är: 
a) Ordförande 
b) Vice ordförande 
c) Kassör 
d) Sektionsadministratör 
e) Ordförande för programrådet 
f) Ordförande för arbetsmarknadsutskottet 
g) Ordförande för alumniutskottet 
h) Ordförande för Internationella utskottet 
i) Ordförande för Idesix 
j) Ordförande för PR-utskottet 
k) Ordförande för Iglooutskottet 

Till 

§6:1 Sammansättning Sektionsstyrelsen skall bestå av åtta personer. Dessa är: 
a) Ordförande 
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b) Vice ordförande 
c) Ekonomiansvarig 
d) Administratör 
e) Kommunikationsansvarig 
f) Näringslivsansvarig 
g) Utbildningsansvarig 
h) Socialt ansvarig 

 

1.2.2 Styrelsen 

Styrelsen föreslår sektionsmötet: 
Att ändra 

§ 6:8 Firmatecknare Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig,           
samt  den eller de personer som sektionsmötet beslutar om. 

Till 

§ 6:8 Firmatecknare Föreningens firma tecknas av ordförande och ekonomiansvarig 
var för sig, samt den eller de personer som sektionsmötet beslutar 
om. 

 

1.3 Presidiet 

Styrelsen föreslår sektionsmötet: 
Att ta bort  

§ 7:1 Sammansättning Presidiet består av fyra personer. Dessa är: 
a) Ordförande 
b) Vice ordförande 
c) Kassör 
d) Sektionsadministratör 
 

§ 7:2 Åligganden  Det åligger presidiet 
a) att förbereda styrelsens möten 
b) att verka för styrelsens långsiktiga arbete 

 
I stadgarna för Presidiet.  
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1.4 .1 Utskott 

Styrelsen föreslår sektionsmötet: 
Att ändra 

§ 8:1 Definition  Sektionens utskott utgörs av: 
a) Alumniutskottet 
b) Arbetsmarknadsutskottet 
c) Idesix 
d) Iglooutskottet 
e) Internationella utskottet 
f) PR-utskottet 
g) Programrådet 

Till 

§ 7:1 Definition  Sektionens utskott utgörs av: 
a) Alumniutskottet 
b) Arbetsmarknadsutskottet 
c) Idesix 
d) Igloon 
e) CaseGroup 
f) PR-utskottet 
g) Programrådet 
h) Luleå Capital Management 
i) I-drott 
k) ESTIEM 
 

1.4.2 Utskott 

Styrelsen föreslår sektionsmötet: 
Att ändra 

§ 8:4 Kommittéer Kommittéer kan skapas för att tillvarata specifika intressen hos 
medlemmarna. Styrelsen beslutar om vilka kommittéer som ska 
finnas samt väljer ordförande för dessa kommittéer. 

Till 

§ 7:4 Utskott Utskott kan skapas för att tillvarata specifika intressen hos 
medlemmarna. Sektionsmötet beslutar om vilka utskott som ska 
finnas.  
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1.4.3 Utskott 

Styrelsen föreslår sektionsmötet: 
Att lägga till  

§ 7:5 Utskottsordförande Styrelsen väljer ordförande för utskotten i §1 med undantag för 
posterna Ordförande för Arbetsmarknadsutskottet samt 
Ordförande för Idesix, se §9:1. Utskottsordförande kliver officiellt 
på sin post 1 juli.   

I stadgarna för Utskott 

 

1.5 .1 UBS 

Styrelsen föreslår sektionsmötet: 
Att ändra 

§ 9:1 Definition Ordförande för programrådet är I-sektionens       
utbildningsbevakningssamordnare (UBS). 

Till 

§ 8:1 Definition I-sektionens utbildningsbevakningssamordnare (UBS) väljs 
förslagsvis in på sektionsmöte 3 och benämns 
Utbildningsansvarig.  

1.5.2 UBS 

Styrelsen föreslår sektionsmötet: 
Att ändra 

§ 9:2 Styrning           UBS arbetsuppgifter och verksamhet styrs av Teknologkårens 
reglemente för Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) 
samt Sektionens reglemente för UBS. 

Till 
 
§ 8:2 Styrning  Utbildningsansvarigs arbetsuppgifter och verksamhet styrs av 

Teknologkårens reglemente för Utbildningsbevakningssamordnare 
(UBS) samt Sektionens reglemente för UBS. 

 
1.6.1 Val 

Styrelsen föreslår sektionsmötet: 
Att ändra 

§ 10:1 Mandatperiod          Ordförande, Kassör, Ordförande för Programrådet, 
Ordförande för Alumniutskottet, Ordförande för 
arbetsmarknadsutskottet, Ordförande för Idesix och 
ordförande för internationella utskottet väljs företrädelsevis på 
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sista ordinarie sektionsmöte. Vice ordförande, Ordförande för  
PR- utskottet, Sektionsadministratör och Ordförande för 
Iglooutskottet väljs företrädelsevis på sektionsmötet under 
läsperiod två. Kårfullmäktigeledamöter tillsätts företrädelsevis 
på sista ordinarie sektionsmöte. Kårfullmäktigeledamöter 
tillsätts i enlighet med Reglemente för Teknologkåren vid 
Luleå tekniska universitetets fullmäktige. 

Till 
 
§ 9:1 Mandatperiod  Ordförande, Vice ordförande, Ekonomiansvarig, Administratör, 

Kommunikationsansvarig, Utbildningsansvarig, Socialt ansvarig 
och Näringslivsansvarig väljs förslagsvis på sektionsmöte 3. 
Ordförande för Arbetsmarknadsutskottet och Ordförande för 
Idesix väljs förslagsvis på sektionsmöte 4. 
Kårfullmäktigeledamöter tillsätts förslagsvis på sista ordinarie 
sektionsmöte. Kårfullmäktigeledamöter tillsätts i enlighet med 
Reglemente för Teknologkåren vid Luleå tekniska universitetets 
fullmäktige. 

 

1.6.2 Val 

Styrelsen föreslår sektionsmötet: 
Att ändra 

§ 10:2  Förtroendevald medlem sitter på ansvarspost företrädelsevis 
  under 1 års tid. 
Till 

§ 9:2 Förtroendevald medlem sitter på ansvarspost förslagsvis 
     under 1 års tid. 
  

1.6.3 Val 

Styrelsen föreslår sektionsmötet: 
Att ändra 

§ 10:4         Förtroendevald styrelsemedlem under sista ordinarie 
      sektionsmöte kliver officiellt på sin post 1:a juli. 

Till 
 
§ 9:4         Förtroendevald styrelsemedlem kliver officiellt på sin post 1:a juli. 

 

1.6.4 Val 

Styrelsen föreslår sektionsmötet: 
Att ta bort 

§ 10:5         Förtroendevald styrelsemedlem under sektionsmöte i 
      läsperiod två kliver officiellt på sin post 1:a januari. 

I stadgarna för Val 


