Proposition om Sektionsföreningar
Som det ser ut nu finns det endast en form av föreningar under W-sektionen,
detta är nämnder. Om nämnder står det i stadgarna att ”En nämnd är ett officiellt
sektionsorgan med syfte att ansvara för en viss del av sektionens verksamhet”.
Detta lämnar inte utrymme för mindre föreningar med socialt syfte kring ett
gemensamt intresse. Därför vill styrelsen införa ett nytt slags organ,
sektionsföreningar, som istället kretsar kring ett intresse och är mer frikopplade
men ändock under sektionen.
Därför yrkar styrelsen på:
Att i stadgarna lägga till:
”5 Sektionsföreningar
5.1 Allmänt
Sektionsföreningar är sammanslutningar som ger tillfälle för dess medlemmar
att samlas och utöva sina gemensamma intressen. En sektionsförening skall vara
demokratiskt uppbyggd och vara öppen för samtliga sektionsmedlemmar.
Sektionsföreningar skall hålla minst ett medlemsmöte per verksamhetsår. Varje
sektionsförening skall ha en ordförande och en ekonomiskt ansvarig vilka skall
väljas på föreningens medlemsmöte. Sektionsföreningar har rätt att på
sektionsmöte äska pengar för sin verksamhet. Deras verksamhetsår
sammanfaller med sektionens såvida inget annat anges. Sektionsföreningarna
skall inför sektionens ekonomiskt ansvarige bära ansvar för sektionsföreningens
ekonomi. Sektionsföreningarna är direkt understående sektionsstyrelsen.
5.2 Bildande och upplösande

Sektionsmötet ansvarar för bildande respektive upplösande av sektionsföreningar. För
detta krävs ändring motsvarande reglementesändring.
Vid upplösande av sektionsföreningar betalas först eventuella skulder som föreningar
har ut och sedan tillkommer resterande egendom sektionen.”

Att i reglementet, om det bifalles på två sektionsmöten, lägga till:
”4.4 Sektionsföreningar

Sektionens föreningar bär inför sektionens ekonomiskt ansvarige ansvar för sin egen
ekonomi. Sektionen har inte något ekonomiskt ansvar för dessa föreningar och
eventuella underskott täcks av föreningen om inte sektionsmötet beslutar något annat.

Om en sektionsförening äskat och fått pengar från sektionen skall dessa pengars
användning redovisas inför sektionens ekonomiskt ansvarige.”
Och däri flytta ned 4.4 Konton, 4.5 Insamling av pengar, 4.6 Ekonomiska
regleringar varsin punkt.

Samt att i reglementet, om det bifalles på två sektionsmöten, lägga till:
”5 Sektionsföreningar
5.1 Förteckning
Namn
Verksamhet”
Varav under föreningar ska skrivas efter att de godkänts.

