Motion 1- Motion om Detektivnämnden
Till SM 3 2014/2015
Motivering/bakgrund:
Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt
i dess inre. Var befinner sig den legendariska W-Femman? Vad hände med alla
försvunna gafflar från Gråttan? Vem är hen som poserar med matkassar? Och varför i
hela fridens namn gör hen detta?
W-sektionen saknar ett medium som löser både sektionens och dess medlemmars
mysterium och behöver därför en nämnd som gör sektionen till en lite mindre mystisk
organisation.
För att mysterierna ska lösas på ett så bra sätt som möjligt så kommer nämndens
förevigt sittande ordförande att vara Sherlock Holmes, en person med mycket
erfarenhet kring mysterielösande. Nämndens vice ordförande väljs på sektionsmöte och
har den väldigt passande titeln Watson.
Mitt/vårt förslag är att:
Skapa en Detektivnämnd som löser mysterium och undersöker andra mystiska problem
som händer på W-sektionen. Nämnden ska även bidra till den sociala kulturen på
sektionen och därför tillhandahålla evenemang av mysterielösande karaktär för
sektionens medlemmar.
Att i Reglementet lägga till punkten 3.10 Detektivnämnden med förklaringen
”En	
  nämnd	
  som	
  löser	
  mysterium,	
  undersöker	
  andra	
  mystiska	
  problem	
  som	
  händer	
  på	
  W sektionen och tillhandahåller evenemang med mysterielösande karaktär för W-sektionens
medlemmar.”
Att i Reglementet lägga till punkten 2.31 Detektivnämndens Ordförande med
förklaringen
”Detektivnämndens	
  Ordförande	
  är	
  förevigt	
  satt	
  till	
  Sherlock	
  Holmes.	
  Detektivnämndens	
  
Vice	
  Ordförande	
  väljs	
  på	
  sektionsmöte	
  och	
  har	
  titeln	
  Watson.”

Motionär:
ANONYMT
Datum:
2014-11-11
Ort:
Baker Street

Motion 2- Motion till Sektionen för Energi och miljö: Skapa
en alumnnämnd
Till SM 3 2014/2015
Motivering/bakgrund:
Under läsåret 2014/2015 kommer de första civilingenjörerna att examineras från
Energi och miljö-programmet. Vi kommer antagligen att spridas till jordens alla hörn,
men jag tror att många önskar att ändå hålla kontakt med sin gamla högskola och
sektion. Jag tror även att sektionen kan tjäna på att ha ett strukturerat sätt att hålla
kontakt med sina alumner: Det kan handla om saker som att bjuda in gamla W:are som
gästföreläsare eller att knyta kontakter från NLG:s sida. Det finns redan en centraliserad
alumnverksamhet på KTH, men ett komplement till detta i sektionens regi kan inte vara
fel. Jag föreslår därför att vi inför en alumnnämnd redan nu, när de första studenterna
utexamineras.
Mitt förslag är
att i	
   stadgarna	
   lägga	
   till	
   en	
  punkt	
   ”4.3.10	
   Alumnnämnden”	
   med	
   texten:	
   ”Verkar	
   för	
   att	
  
hålla kontakt med personer som har utexaminerats från program tillhörande Sektionen
Energi och miljö. Nämndens ordförande väljs av sektionsstyrelsen. Övriga ledamöter
väljs	
  internt.”
att i	
   reglementet	
   lägga	
   till	
   en	
   punkt	
   ”3.10	
   Alumnnämnden”	
   med	
   texten:	
   ”Ansvarar	
   för	
  
sektionens	
  alumnverksamhet.”
att i reglementet lägga	
   till	
   en	
   punkt	
   ”2.31	
   Alumnnämndens	
   ordförande”	
   med	
   texten:	
  
”Leder	
  alumnnämndens	
  arbete.”
Motionär:
Lennart Kjellman
Datum:
11 november 2014
Ort:
Stockholm

Motion 3 – Motion om fana
Se separat dokument

Proposition 1 – Proposition om okontroversiella ändringar i
W:s styrdokument
Bakgrund
Svea Ekelin (revisor) har kollat igenom styrdokumenten och uppmärksammat ett antal
saker som inte är konsekventa. Därför kommer styrelsen här med en rad
ändringsförslag.

Stadgeändringar

Styrelsen yrkar på:

att i Ws stadga punkt 2.3.1 ändra meningen
”Kallelsen skall anslås enligt 1.13. Tillkännagivande av beslut samt tillsändas kårstyrelsen
och sakrevisorn”
till
”Kallelsen skall anslås enligt 1.11 Tillkännagivande av beslut samt tillsändas kårstyrelsen
och sakrevisorn”

att i Ws stadga punkt 2.3.3 Beslut ändra meningarna
”Sektionsmedlem får icke deltaga i omröstning rörande ansvarsfrihet för ledamoten själv.
Sektionsmötet får ej besluta i ärende som inte upptagits på föredragningslistan.”
till
”Sektionsmedlem får inte delta i omröstning rörande ansvarsfrihet för medlemmen själv.
Sektionsmötet får ej besluta	
  i	
  ärende	
  som	
  inte	
  upptagits	
  i	
  handlingarna.”

att i Ws stadga punkt 2.3.4 Protokoll ändra meningen

”Protokoll	
  ska	
  i	
  justerat	
  skick	
  publiceras	
  enligt	
  1.13.	
  
Tillkännagivande av beslut samt tillsändas kårstyrelsen inom
14	
  dagar.”
till
”Protokoll	
  ska	
  i	
  justerat skick publiceras enligt 1.11 Tillkännagivande av beslut samt
tillsändas	
  kårstyrelsen	
  inom	
  14	
  dagar.”

att i Ws stadga punkt 4.3.1 Studiemiljönämnden ändra ordet
”Utbildningsbevakningsnämnden”
till
”Studiemiljönämnden”
samt ändra meningen
”Den har även till uppgift att främja medlemmarnas studiemiljö, samt är ansvarig för
internationella kontakter och för förvaltning av sektionens lokaler.”
till
”Den har även till uppgift att främja medlemmarnas studiemiljö, samt är ansvarig för
förvaltning av sektionens lokaler.”

att i Ws stadga punkt 4.3.4 Mottagningen ändra meningen
”Nämndens presidium består av fem ansvariga som väljs av sektionsmötet, varav en väljs
som ansvarig för mottagningen, en som vice ansvarig för mottagningen, en som
ekonomiskt ansvarig, en som näringslivsansvarig för mottagningen samt en som
planeringsansvarig för mottagningen.”
till
”Nämndens presidium består av fem ansvariga som väljs av sektionsmötet, varav en väljs
som ansvarig, en som vice ansvarig, en som ekonomiskt ansvarig, en som
näringslivsansvarig samt en som planeringsansvarig för nämnden.”

att i Ws stadga punkt 4.3.6 Jämlikhetsnämnden och 4.3.9 Konstwerket lägga till
meningen
”Övriga	
  ledamöter	
  väljs	
  internt.”

Reglementesändringar

Styrelsen yrkar på:
att i Ws reglemente punkt 2.2 Vice Ordförande, 2.8 Näringslivsgruppens ordförande och
2.9 Näringslivsgruppens vice ordförande byta ut ordet
”for”
med
”för”

att i Ws reglemente punkt 2.4 Programansvarig student byta ut meningarna
”Är medlem i Utbildningsnämnden. Är medlem i Studienämnden.”
med meningen
”Är medlem i studiemiljönämnden.”

att i Ws reglemente punkt 3.1 Studiemiljönämnden ändra meningen
”Arbetar aktivt för att motverka all sort av kränkande behandling”
till
”Arbetar aktivt för att motverka all form av kränkande behandling”

att i Ws reglemente punkt 3.4 Mottagningen ändra meningen
”Ansvarar för att sektionens nya medlemmar som deltar i mottagningen får en
fullvärdig introduktion till W, KTH och THS.”
till
”Ansvarar för att sektionens nya medlemmar som deltar i mottagningen får en
fullvärdig introduktion till sektionen, KTH och THS.”
att i Ws reglemente punkt 2.5 Vice Programansvarig student, 2.15 Talman, 2.17 DSSG,
2.22 Revisorer och 2.23 Valberedning lägga till meningen
”Väljs av sektionsmötet.”

att i Ws reglemente punkt 4.7 Ekonomiska regleringar ändra
summan
”15000 kr <”
i tabellen till
”10000 kr <”

Proposition 2- Proposition om ändringar i W:s styrdokument
Bakgrund
Svea Ekelin (revisor) har gjort en genomgång av W-sektionens stadgar och reglemente
och skriver följande:
Vid genomgång av sektionens stadgar och reglemente har jag uppmärksammat ett antal
saker, det här är de grejer som faktiskt innebär en förändring, okontroversiella
ändringar återfinns i en annan motion.
Jag upptäckte att det saknas info om vad som sker vid tvetydighet i stadgan och föreslår
därför en punkt om stadgetolkning.
W-sektionen har börjat få som vana att välja personer utanför sektionen till vissa
förtroendeposter, det känns lämpligt att dessa skulle ha åtminstone närvaro- och
yttranderätt vid sektionsmöten. Det känns också rimligt att alla som är medlemmar i
THS ska få närvara.
Då alla sektionens medlemmar har närvarorätt vid styrelsemötena vore det rimligt att
de kan få reda på att dessa möten ska hållas och vad de innehåller. Jag drog till med två
dagar mest som ett förslag och vill än hellre att sektionsmötet säger vad de tycker.
Jag kanske är partisk som nuvarande revisor men jag tycker inte att det finns tillräckligt
med varken rättigheter eller skyldigheter för revisorerna. Jag anser att revisorerna kan
göra ett större jobb än vad som krävs i dagsläget och anser att de ska granska hela
sektionens verksamhet utifrån det sektionsmötet bestämt. För att kunna göra det
behöver revisorerna kunna få tillgång till all info och tillträde till all verksamhet. Notera
att detta inte är för att revisorerna ska komma och styra och ställa utan för att kunna
tillse att saker sker i enlighet med sektionsmötets vilja.
Då sektionen numera har en nämnd för internationalisering kan det vara lämpligt att ta
bort ansvaret för internationella kontakter från studiemiljönämnden och istället flytta
det till W-inter.
Nämndernas ansvarsområden presenteras i reglementet och majoriteten tar upp
ansvarsområden i punktform. ENIA-kommitén och CLW beskrivs dock i löpande text och
Jämlikhetsnämnden saknar överhuvudtaget beskrivning. Det gör också posten
jämlikhetsnämndens ordförande.

Stadgeändringar

Med anledning av i bakgrunden nämnda orsaker yrkar
styrelsen på:

att i Ws stadga införa punkt 1.8 Tolkning av stadgarna med lydelsen
”Vid tveksamhet tolkas stadgarna i stigande ordning av sektionsstyrelsen, sektionens
revisorer och sektionsmötet.”
och därefter följdnumrera

att i Ws stadga punkt 2.3.2 Rättigheter vid sammanträde ändra meningen
”Föredragande,	
  THS	
  heltidsarvoderade	
  har	
  närvaro	
  och	
  yttranderätt.
till
”Föredragande,	
  kandiderande,	
  THS	
  heltidsarvoderade	
  och	
  sektionens	
  förtroendevalda	
  
har	
  närvaro	
  och	
  yttranderätt.”
samt lägga till meningen
”THS	
  medlemmar	
  har	
  närvarorätt.”

att i Ws stadga punkt 3.4 Sammanträden lägga in meningen
”Kallelse	
  och	
  föredragningslista	
  skall	
  anslås	
  på	
  sektionens	
  hemsida	
  senast	
  två	
  dagar	
  
innan	
  mötet.”
som näst sista mening

Reglementesändringar

Med anledning av i bakgrunden nämnda orsaker yrkar styrelsen på:

att i Ws reglemente punkt 2.22 Revisorer ändra stycket från
”	
  Granskar att styrelsen följt sin verksamhetsplan.
Granskar sektionens ekonomiska redovisning.
Revisorerna ska med revisionen som underlag uttala sig till kalenderårets sista
sektionsmöte om ansvarsfrihet för sektionens styrelse under det verksamhetsår
som revisionen avser.”
till
”Granskar sektionens verksamhet i förhållande till styrdokument och beslut.
Granskar sektionens ekonomiska verksamhet och redovisning.
Har rätt att när som helst ta del av sektionens räkenskaper och övriga handlingar och har
närvarorätt, yttrande- och yrkanderätt vid alla sektionens organ.
Revisorerna ska med revisionen som underlag uttala sig till kalenderårets sista
sektionsmöte om ansvarsfrihet för sektionens styrelse under det verksamhetsår
som revisionen avser.”

att i Ws reglemente flytta meningen
”Ansvarar för sektionens internationella kontakter.”
från punkt 3.1 Studiemiljönämnden till punkt 3.8 W-inter

att i Ws reglemente punkt 2.26 Jämlikhetsnämndens ordförande lägga till meningarna
”Är ansvarig för sektionens jämlikhetsarbete.
Är representant för sektionen vid THS JML-råd.”

att i Ws reglemente punkt 3.5 Jämlikhetsnämnden lägga till meningarna
”Ansvarar för sektionens jämlikhetsarbete.”

att i Ws reglemente punkt 3.6 ENIA-kommitén ändra lydelsen från
”ENIA-kommittén verkar för internationell praktikerfarenhet, genom att ordna
sommararbeten för W-teknologer i årskurs tre och högre. Kommittén ska främja
att programmets studenter blir intresserade av forskning och jobb utomlands. En del
av syftet med kommittén är att väcka uppmärksamhet för programmet och dess
studenter på och utanför KTH. Det blir därmed kommitténs uppgift att skapa
och upprätthålla goda kontakter med internationella universitet.””
till

”Verkar för internationell praktikerfarenhet, genom att ordna
sommararbeten för W-teknologer i årskurs tre och högre.
Arbetar för att främja programmets studenters intresse för
forskning och jobb utomlands.
Arbetar för att väcka uppmärksamhet för programmet och dess studenter på och utanför
KTH genom att upprätthålla goda kontakter med internationella universitet.”
att i Ws reglemente punkt 3.7 CLW ändra lydelsen från
”ClubWästeriet ansvarar för fest- och pubverksamheten för sektionerna för
Civilingenjör & Lärare (CL) samt Energi och miljö (W). Nämnden består av två
klubbmästare, en från vardera sektion, en ekonomiskt ansvarig från CL samt en
skara av internt valda mästerister.”
till
”Ansvarar för fest- och pubverksamheten för sektionerna för Civilingenjör och Lärare samt
Energi och miljö.”

