Att skapa en nämnd
För att skapa en nämnd behövs främst två saker: en idé och en motion till
sektionsmötet. Idén, och de du taggar igång på att genomföra idén, lämnar vi helt
och hållet åt dig. Att skriva en motion för att skapa en nämnd är däremot inte
alltid så otroligt lätt att förstå sig på. Därför finns den här nämnd-mallen.
En motion kan se ut på olika sätt. Låt säga att Niklas, Karl, Josefin och Lennart vill
skapa en Elin-nämnd. Då skulle en bra motion kunna se ut såhär:
1. Först beskriver Niklas, Karl, Josefin och Lennart bakgrunden till varför
nämnden behövs och beskriver vad nämnden ska göra.

Bakgrund

Året var 2011. Mottagningen för energi- och miljösektionen, till lika
känd som W, förberedde sig på en anstormning av nya studenter. Men
något som ingen hade kunnat förutse inträffade, nästan 8 % av de
antagna studenterna bar namnet Elin. Sedan dess har ytterligare Elins
anslutit till sektionen. Detta är icke hållbart, något måste göras. För
att kunna skilja dem åt behövs en ny nämnd, Elin-nämnden, vars
uppgift blir att informera sektionsmedlemmarna om vilken Elin som
är vilken.

2. Sedan skriver Niklas, Karl, Josefin och Lennart ett yrkande. ”Att yrka”
betyder helt enkelt ”att tycka”. Efter ”därför yrkar vi/jag” skriver
motionärerna ”att” följt av en kortfattad beskrivning, max några
meningar, av det som motionärerna föreslår. Det kallas för en ”att-sats”.
Det är bra att hitta en lämplig plats i stadgarna där nämnden skulle passa
in. Stadgarna finns på www.w-sektionen.se under fliken ”sektionen” och
sidorubriken ”styrdokument”. Tycker en att det är krångligt så är det bara
att mejla, ringa eller haffa tag i någon i styrelsen så hjälper vi mer än
gärna till!
Därför yrkar vi:
att i stadgarna lägga till punkt ”4.3.6 Elin-nämnden” med texten:
"Elin-nämnden har till uppgift att hålla koll på vilken
Elin som är vilken. Nämnden består av Elin och vice
Elin, varav ingen får ha Elin som tilltalsnamn."

3. Sist men inte minst är det snyggt att underteckna motionen.
Datum: 2012-09-20
Undertecknad
Niklas Bäckström CENMI10
Karl Sjöblom CENMI10
Joseﬁn Wiking CENMI10
Lennart Kjellman COPEN10

Ifall ni vill ha någon att bolla er idé med, eller om ni vill ha mer förklaring över
hur ni gör för att starta en nämnd, så går det alltid bra att höra av sig till
styrelsen på ordf@w-sektionen.se.

