Kallelse till Sektionsmöte 6 – extra-SM
Datum: Måndagen den 12:e maj 2014
Tid: 17.15
Plats: E35
Ta med: Kårlegitimation (Går att ordna provisoriskt på
Kårexpeditionen)
Finnes: Extra-SM och middag
Under detta sektionsmöte kommer de förtroendeposter som inte hade kandidaturer vid
VAL-SM väljas, vilket är följande:
Vice Ordförande, Näringslivsgruppens ordförande, Kommunikationsansvarig,
Klubbmästare, Vice programansvarig student, Vice Studiemiljönämndens ordförande,
Ledamot i ENIA (3 platser), Sektionslokalsansvarig, Valberedningen (5 platser varav 1
sammankallande), Webmaster, Revisor, Ordförande för Konstwerket
Postbeskrivningar för de flesta posterna finns på hemsidan http://w-sektionen.se/omsektionen/dokument/moteshandlingar-och-kallelser/sektionsmoten/val-sm/
Sänd kandidaturer och/eller nomineringar till valberedning@w-sektionen.se senast
söndagen den 4 maj.
Förtidsröstning sker till sekreterare@w-sektionen.se. Sista dag att förtidsrösta är
söndagen den 11 maj.
Motion, interpellation eller misstroendeförklaring av förtroendevald avsett att behandlas på mötet ska vara insända till sekreterare@w-sektionen.se senast den 13 april.
Information om vad motioner, interpellationer och misstroendeförklaring är hittas på
nästa sida.

Förklaringar
En motion är ett skriftligt förslag till beslut. Alla medlemmar (alla som studerar på
Energi och miljö samt har betalat kåravgiften) får skicka in motioner till SM,
Sektionsmötet. Om du vill ändra något som berör hela sektionen är det här rätt väg att
gå! Om du är osäker på hur du skriver en motion kan denna länk vara till hjälp:
http://www.lrf.se/Medlem/Fortroendevald/Allt-for-arsmotet-2013/Att-skriva-enmotion/
En interpellation är en fråga till någon som är förtroendevald. Frågan ska motiveras
och vara tydlig, och sedan besvaras den skriftligt till SM samt tas upp under mötet. I
debatten efteråt får alla delta. Om du t.ex. är kritisk till hur styrelsen agerat i vissa lägen
kan du fråga varför vi agerat som vi gjort, i en interpellation.
En enkel fråga är också en fråga till någon förtroendevald, men den är "inte lika hård"
som en interpellation. En enkel fråga besvaras av den som frågan är ställd till, muntligen
på SM - och det är bara den som frågat och den som svarat som får debattera efteråt.
En misstroendeförklaring är riktad mot en förtroendevald och är medlemmars sätt att
få en förtroendevald som inte gör det den borde att avgå innan förtroendeposten
normalt väljs om. Detta är något som används mot förtroendevalda som missbrukat sin
post eller på annat sätt förlorat förtroendet för att den kan utföra sitt arbete.

