Proposition till Sektionen för Energi och miljö om revidering av
Verksamhetsplanen 2015/2016
Till SM 1 2015/2016
Bakgrund:
Detta gäller en revidering av verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2015/2016. Styrelsen
har gått igenom verksamhetsplanen och tagit fram ändringarna nedan som förslag.
Verksamhetplanen går i sin helhet (inkluderat de föreslagna ändringarna) att läsa bland de
bifogade filerna i handlingarna, där de föreslagna ändringarna är markerade i rött och med
en stjärna (*) i slutet av meningen.
Vårt förslag är att:
Revidera Verksamhetsplanen 2015/2016 med följande ändringar.
- Att ta bort den beskrivande texten om sektionen under ”Sektionen” då den inte säger
någonting särskilt.
- Att under ”ClubWästeriet (CLW)” ändra punkten ”Att anordna pub varje tisdag [...]”
till ”Att anordna pub varje torsdag [...]”.
- Att under ”Studiemiljönämnden” lägga till punkten ”Att informera om vilka resurser
det finns på KTH för att få hjälp vid stress och att verka för bättre studenthälsa”.
- Att under ”Näringslivsgruppen” lägga till punkten ”Att arbeta för att anordna en årlig
arbetsmarknadsdag”
- Att under ”Jämlikhetsnämnden” ändra första punkten till ”Att hålla en utbildning i
JML-frågor för alla förtroendevalda”
- Att under ”Sektionslokalsansvarig och skyddsombud” lägga till punkten ”Att
undersöka vad som är ett skyddsombuds ansvar samt att utföra detta”
- Att under ”W-Inter” ändra punkten ”Att arbeta tillsammans med övriga sektioner
inom ITM-skolan [...]” till ”Att arbeta tillsammans med sektioner inom ITM-skolan
[...]”.

Motionär:
Styrelsen för Sektionen för Energi och miljö, THS
Datum:
2015-09-28
Ort:
Stockholm

Proposition till Sektionen för Energi och miljö om revidering av
budget 2015/2016
Till SM 1 2015/2016
Bakgrund:
Det har visat sig vara nödvändigt att revidera och ändra vissa punkter i årets budget. Framför
allt rör det kostnader som skulle ha ägt rum under förra verksamhetsåret men aldrig
inträffade, bland annat inköp av sektionens fana. Vi föreslår också att lägga till en
budgetpost för W-samarbetet. I förslaget ingår också att vissa budgetposter har fått en ökad
budget eftersom de planerar att utöka sin verksamhet inför kommande år. Alla ändringar
finns i det bifogade budgetförslaget i handlingarna och är markerade med grönt.
Vårt förslag är att:
Revidera budget 2015/2016 enlig bifogat dokument
Motionär:
Styrelsen för Sektionen för Energi och miljö, THS
Datum:
2015-09-28
Ort:
Stockholm

Motion till Sektionen för Energi och miljö
Till SM 1 2015/2016
Motivering/bakgrund:
En generell uppdatering av reglementet är nödvändig då en del saker som står där inte
längre är relevant eller är felaktigt.
Mitt förslag är att:
Ändra eller lägga till följande punkter i Reglementet.
- Att i punkt ”2.5 Studiemiljönämndens ordförande” ta bort meningen ”Skall vara
tillgänglig för att gå skyddsronder” då posten inte längre är sektionens skyddsombud.
- Att i punkt ”2.6 Studiemiljönämndens vice ordförande” ta bort meningen ”Skall vara
tillgänglig för att gå skyddsronder” då posten inte längre är sektionens vice
skyddsombud.
- Att i punkt ”2.9 Mottagningsansvarig” lägga till meningen ”Är ledamot i
sektionsstyrelsen”.
- Att i punkt ”2.24 Styrelseledamot” ändra meningen ”Är medlem i sektionens styrelse”
till ”Är ledamot i sektionsstyrelsen”.
- Att i punkt ”2.27 Sektionshistoriker” ta bort meningen ”Väljs av sektionsmötet” för att
posten ska kunna väljas av styrelsemötet
- Att lägga till punkten ”2.30 Konstwerkets ordförande” med beskrivningen ”Är
sammankallande för Konstwerket”.
- Att i punkt ”3.1 Studiemiljönämnden” ta bort meningen ”Ansvarar för sektionens
idrottsverksamhet”.
Motionär:
Aisan Rasouli
Datum:
2015-09-30
Ort:
Stockholm

Motion till Sektionen för Energi och miljö
Till SM 1 2015/2016
W.A.M
W-sektionens Alumni Mentorskapsnämnd
Nu när jag är inne på mitt andra läsår har jag kommit till insikt att jag vill få en större
koppling till arbetslivet, därför kom jag på att skapa en mentorskapsnämnd. Nämnden
kommer till huvuddelen bestå av ett mentorskapsprogram med alumnis och studenter där
en alumni träffar en eller flera studenter (tror att det är lättare att rekrytera studenter).
Alumnis och studenterna ska kunna diskutera allt från CV, förberedelse inför arbetsintervju
till olika arbetsmöjligheter, mastersprogram och examens-arbete.
I utbildningen står man inför olika val, det är alltid bra att kunna dra lärdom av tidigare
studenters erfarenheter. Därför kommer nämnden även bestå av träffar mellan studenter på
sektionen. Jag tror att en mentorskapsnämnd skulle vara ett bra komplement till övriga
aktiviteter på sektionen och skulle göra vår sektion ännu bättre.
Jag yrkar:
Att i stadgarna lägga till punkt 4.3.10 ”Alumni mentorskapsnämnden” i stadgarna med texten:
Alumni mentorskapsnämnden är till för att skapa informella kontakter mellan studenter och
alumnis genom att kunna skapa diskussion kring arbetslivet. Nämndens ordförande väljs
under sektionsmötet. Övriga ledamöter väljs internt.
Sofia Forsberg CENMI2
29 september 2015
Stockholm

Motion om sektionens överlevnad i händelse av zombieapokalyps
Till SM 1 2015/2016

Motivering/bakgrund:
W-sektionen är en mycket viktig institution med en kort historia bakom sig men en lång
historia framför sig. I händelse av en plötslig katastrof är det viktigt att kunna skydda
sektionens fortlevnad för att kunna bevara den för framtiden.
En typ av katastrof som är viktig att skydda sektionen mot är naturligtvis att de odöda skulle
resa sig – den så kallade zombieapokalypsen. För att öka sektionens chanser är planering A
och O. Därför behöver sektionen ett dokument som tydligt och pedagogiskt instruerar
sektionens medlemmar i hur de ska agera när de odöda börjar härja på Stockholms gator.
Exempel på vad detta dokument skulle kunna innehålla är instruktioner för hur stadgar,
viktiga dokument och prisade ägodelar ska föras i säkert förvar, hur sektionens medlemmar
ska kunna skyddas från att bli zombies eller en undersökning av möjligheterna att anlägga
ett ekologiskt potatisland någonstans på campus för att garantera sektionens framtida
matförsörjning.
Detta görs smidigast genom att styrelsen tillsätter en grupp av zombieöverlevnadsexperter,
som sedan skapar själva överlevnadsplanen. Planens detaljnivå väljer gruppen själva men då
det är liv och (o)död som står på spel är givetvis en så detaljerad plan som möjligt att
föredra. Efter att planen är klar måste den förvaras någonstans där den är lätt åtkomlig för
sektionens medlemmar i händelse av zombieapokalyps, t.ex. i en mapp märkt ”Öppna i
händelse av zombieapokalyps” i Gråttan.
Jag yrkar därför:
att styrelsen ska ansvara för att ett dokument som i redogör för hur sektionen som
organisation, samt i största möjliga mån dess medlemmar, ska överleva en zombieapokalyps
tas fram under detta verksamhetsår.
att styrelsen ska ansvara för att dokumentet efter dess färdigställande förvaras i fysisk form
på ett ställe där det i händelse av zombieapokalyps är lättillgängligt för sektionens
medlemmar.
Motionär:
Gabriella, W11
Datum:
2015-09-30
Ort:
Stockholm

