Proposition till Sektionen för Energi och miljö om omstrukturering av
styrelsen
Till SM 5 2015/2016
Bakgrund:
I flera år har styrelsemedlemmar haft kommentarer om W-styrelsens nuvarande utformning
- framförallt är styrelsen i nuläget för stor för att arbeta riktigt effektivt och många av
styrelsens ledamöter är också nämndordförande som måste dela sin tid och
uppmärksamhet. Detta i sin tur leder till att strategiska frågor ofta försummas i styrelsen och
att nämndernas verksamhet påverkas negativt.
Fördelarna med att ta bort alla poster i styrelsen som har nämndansvar och istället lägga till
tre ledamotsposter med olika ansvarsområden är:
- Styrelsen kan lägga mer fokus på strategiskt styrelsearbete.
- Nämndordföranden behöver inte dela sin tid och uppmärksamhet på två saker, utan
kan ägna allt på att utveckla nämndernas arbete.
- Antalet personer i styrelsen kommer att minska samt att risken för att få så kallade
”dubbelposter” i styrelsen minskar. Med dubbelposter menas de poster där två
personer sökt en ordförande- och en vice ordförande-post tillsammans och där båda
två alltså delar på en plats i styrelsen.
- Tilläggandet av ledamöter med olika ansvarsområden gör så att ingen del av
sektionens övriga verksamhet ”glöms bort” i styrelsens beslut och diskussioner.
- Alla nämnder och föreningar (även de som med nuvarande struktur inte sitter i
styrelsen) får en mer direkt inblick i styrelsens arbete i och med kontakten med
respektive ledamot.
- Det blir en tydligare organisationsstruktur där det är mer logiskt vilka som sitter i
styrelsen eller inte. Eftersom sektionen vuxit så ”organiskt” så är det nuvarande
systemet inte helt logiskt samt ohållbart i framtiden om alla nämnder som har en stor
verksamhet ska läggas till i styrelsen.
- Styrelsen kan ha möten oftare och har större chans att vara beslutsmässiga då inte
lika många människor behöver koordineras.
Den största risken med det här förslaget är att styrelsen får in mindre av nämndernas
perspektivt i sina beslut, och därmed får mindre input från sektionens dagliga verksamhet.
För att motverka det här ska det skapas tydliga kommunikationskedjor där de nya
ledamotsposterna blir insatta i de delar av sektionen de representerar, t.ex. inte bara få sin
överlämning av föregående person som hade posten utan också av nämndordföranden som
de har kontakt med. Precis som nu har alla sektionsmedlemmar närvaro- och yttranderätt på

styrelsemöten, vilket betyder att nämndordförandena kommer kunna föra sin direkta talan
om det ska fattas beslut som berör dem.
Förslaget behandlar även att ta bort posten Webmaster och istället flytta postens
ansvarsområden till Kommunikationsansvarig samt att ta bort alla poster som rör ENIA.

Vårt förslag är:
-

att ändra hela Reglementet efter det bifogade förslaget.
att i Stadgarna punkt ”1.13 Firmateckning” ändra meningen ”Sektionens firma
tecknas av Ordförande och vice Ordförande, tillika ekonomiskt ansvarig, var för sig”
till ”Sektionens firma tecknas av Ordförande och Kassör var för sig”.
att i Stadgarna punkt ”3.3 Sammansättning” ändra sektionsstyrelsens
sammansättning till:
Ordförande
Vice Ordförande tillika sekreterare
Kassör
Kommunikationsansvarig
Ettans representant
Ledamot med ansvar för studiefrågor
Ledamot med ansvar för näringslivsfrågor
Ledamot med ansvar för studiesociala frågor

Motionär:
Styrelsen för Sektionen för Energi och miljö, THS
Datum:
2016-02-09
Ort:
Stockholm

Proposition till Sektionen för Energi och miljö om ändringar i
valsystemet
Till SM 5 2015/2016
Motivering/bakgrund:
I flera år har det varit tydligt att sektionens valsystem är inflexibelt, vilket ofta lett till att vi
måste hålla väldigt många SM varje år. Två av förra terminens fyra sektionsmöten hölls för
att hitta en person till en post, och det här problemet är inte nytt. Därför föreslår vi några
ändringar i valrutinerna som förhoppningsvis leder till att antalet SM minskar och att
valprocessen blir enklare att arbeta med.
Förslagets första del består i att införa ExtraSM, något som flera andra sektioner har men vi
aldrig infört. ExtraSM bör bara kunna behandla saker som framkom när det begärdes, för att
förhindra att det missbrukas. Enligt förslaget kommer det också vara talman som bestämmer
när handlingarna inför ExtraSM ska skickas ut.
Vi vill också föreslå att SM ska få förmågan att delegera vissa val som inte blivit färdigställda
på ett SM till styrelsen. De poster som det här skulle beröra skulle vara de poster som varken
är styrelseposter, nämndordförande, har ekonomiskt ansvar eller på annat sätt är olämpliga
för styrelsen att välja, som revisorer och valberedning. Exempel på poster som vi vill ge SM
möjlighet att delegera är viceposter i nämnder och näringslivs- och planeringsansvariga i
mottagningen.
Till sist föreslår vi att posten SOS (Sektionslokalsansvarig och Skyddsombud) i framtiden
endast ska väljas av styrelsen.
Fördelarna med de här ändringarna är att de förhoppningsvis minskar antalet fall då
styrelsen behöver organisera ett helt SM för en eller två poster, och samtidigt göra det
möjligt för sektionsmedlemmarna att vara de som fattar besluten om hur poster ska väljas.
Styrelsens föreslår att:
- I reglementet, 2.19 SOS (Sektionslokalsansvarig och skyddsombud) lägga till texten ”Väljs av
sektionsstyrelsen.”
-I stadgarna under punkt 2.3 Sammanträden ändra punkten 2.3.1 Ordinarie sammanträde
med texten:
”Kallelse till ordinarie sammanträde ska av sektionsstyrelsen utsändas senast åtta läsdagar
före sammanträdet. Kallelsen skall anslås enligt 1.11. Tillkännagivande av beslut samt
tillsändas kårstyrelsen och sakrevisorn. Sektionens medlemmar har rätt att inlämna motion,
interpellation, enkel fråga, äskan eller misstroendeförklaring mot förtroendevald till

sektionsmötet. Ärende avsett att behandlas vid ordinarie sammanträde ska sändas till
sektionsstyrelsen senast sex läsdagar före sammanträdet. Handlingar innehållande
föredragningslista, propositioner, motioner, styrelsens beredning av motioner, jämte övriga
till sammanträdet hörande handlingar ska utsändas senast fyra läsdagar före
sammanträdet.”
till 2.3.1 Ordinarie och extra sammanträde med texten:
"Sektionsstyrelsen kallar till ordinarie och extra sektionsmöte. Kallelse till sektionsmöte ska
anslås enligt 1.12 senast åtta läsdagar före mötet för att mötet ska anses behörigt utlyst. På
begäran ska kallelse även tillsändas Kårstyrelsen. Sektionens medlemmar har rätt att
inlämna motion, interpellation, enkel fråga, äskan eller misstroendeförklaring mot
förtroendevald till sektionsmötet. Föredragningslista och övriga handlingar ska anslås
tillsammans med kallelse senast fyra dagar före mötet. Extra sektionsmöte ska hållas inom
20 läsdagar om minst 30 medlemmar tillhörande sektionen, sektionsrevisor, kårstyrelsen
eller verksamhetsrevisor så begär, extra sektionsmöten behandlar endast de ärenden som är
skälet till det extra sektionsmötet. Den från sektionsstyrelsen förordade talmannen
bestämmer när handlingar inför det extra sektionsmötet ska skickas ut.
Ordinarie sektionsmöte ska hållas minst en gång per termin. Sektionsmöte får ej hållas
under tentamensperiod eller ferie."
- I stadgarna under punkt 2.3.3 Beslut lägga till texten: ”Sektionsmötet har rätten att
delegera valet av förtroendevalda till styrelsen. Detta gäller inte för någon av de
förtroendevalda som hamnar inom följande kategorier: styrelseposter,
nämndordförande, poster som har ekonomiskt ansvar, revisorer eller valberedning.”
Motionär:
Styrelsen för Sektionen för Energi och miljö, THS
Datum:
2016-02-09
Ort:
Stockholm

Proposition till Sektionen för Energi och miljö om Fanbärare
Till SM 5 2015/2016
Bakgrund:
Sektionens fana är snart klar och för att ha någon som ansvarar för att visa upp den vid
utvalda tillfällen behövs det att den förtroendevalda posten fanbärare läggs till.

Vårt förslag är att:
- Att i reglementet lägga till punkten ”2.30 Fanbärare” med beskrivningen ”Har i
uppdrag att bära sektionens fana vid akademiska högtider så som diplomeringar och
promoveringar, samt i officiella sammanhang så som Nobelhögtiden och Valborg.
Posten kan endast väljas utifrån nominering och väljs på kalenderår.”
- Att i reglementet lägga till punkten ”2.31 Vice Fanbärare” med beskrivningen ”Har i
uppdrag att bära sektionens fana vid akademiska högtider så som diplomeringar och
promoveringar, samt i officiella sammanhang så som Nobelhögtiden och Valborg.
Posten kan endast väljas utifrån nominering och väljs på kalenderår.”
Motionär:
Styrelsen för Sektionen för Energi och miljö, THS
Datum:
2016-02-09
Ort:
Stockholm

Proposition till Sektionen för Energi och miljö om tilläggandet av
Sustainable Technology
Till SM 5 2015/2016
Bakgrund:
Under Kårfullmäktige i höstas beslutades det om att studenter på masterprogrammet
Sustainable Technology skall tillhöra Sektionen för Energi och miljö. Sektionens
styrdokument behöver därför ändras så att de stämmer överens med Kårens.

Vårt förslag är att:
Ändra följande punkt i Stadgarna:
- att i punkt ”1.3 Sammansättning” ändra ”Sektionen är en sammansättning av
studerande vid civilingenjörsprogrammet Energi och miljö vid Kungliga Tekniska
Högskolan, KTH” till ”Sektionen är en sammansättning av studerande vid
civilingenjörsprogrammet Energi och miljö samt mastersprogrammet Sustainable
Technology vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH”.
Motionär:
Styrelsen för Sektionen för Energi och miljö, THS
Datum:
2015-09-28
Ort:
Stockholm

Motion till Sektionen för Energi och miljö för revidering av Budget
15/16
Till SM 5 2015/2016

Motivering/bakgrund:
Eftersom Mottagningen 2015 gick cirka 59000 kronor i vinst, ger vi nu förslag på att revidera
detta i årets budget för att kunna göra av med pengarna och därför förhindra att sektionen
går med för mycket vinst. Pengarna som blivit över kommer att läggas på de poster där de
gör som mest nytta och där de med störst sannolikhet kan göras av med under detta
verksamhetsår.
Av dessa 59000 kr ger vi alltså förslag på att:
- 15000 kr läggs på Femårsgasquen där de skall användas till att subventionera
biljettpriser.
- 24000 kr läggs på Förnyelse av sektionslokalen där de skall användas till att köpa in
nya bord, stolar och eventuellt annat som behövs köpas in till sektionslokalen.
- 20000 kr stannar kvar på Mottagningens konto, där 10000 kr är låst sedan tidigare
och 10000 kr är extra. Av dessa extrapengar ska 5000 kr gå till att betala
handpenningen till restaurangen Syster o Bror inför n0llegasquen och resterande
5000 kr till kickoff under våren för mottagare.
Om detta följs kommer den totala sektionsbudgeten att vara oförändrad, det vill säga inte ge
några ändringar på det totala resultatet.

Mitt/vårt förslag är att:
-

Öka budgetposten ”Femårsgasquen” med 15000 kr.
Öka budgetposten ”Förnyelse av sektionslokalen” med 24000 kr.

Motionär: Aisan Rasouli och Monika Mizgalewicz
Datum: 2016-02-16
Ort: Stockholm

Motion till Sektionen för Energi och miljö om Wrålet
Till SM 5 2015/2016
Bakgrund
På gasquer och banquetter anordnade av och för sektionen förekommer idag gyckel av
varierande kvalitet. Alla blir vi glada när väl planerade och inövade gyckel står på schemat
och vår förhoppning är att detta ska bli allt vanligare med hjälp av det förslag som framförs i
denna motion.
Redan idag finns sånggruppen Wrålet som agerar som en inofficiell sektionskör. Genom att
göra Wrålet till en sektionsförening skulle det göras tydligare att det är fritt för alla
sektionens medlemmar att gå med, och Wrålet skulle också med stöd från sektionen kunna
utveckla sin verksamhet och bli ett mer regelbundet inslag i sektionsmedlemmarnas vardag
samt kunna representera sektionen utåt på ett bättre sätt.
Vi yrkar därför:
-

Att sektionsmötet beslutar att i reglementet under punkt 5.1 Förteckning lägga till
föreningen Wrålet, med mål att vara en mötesplats för alla som vill sjunga under
avslappnade former. Föreningens verksamhet är riktad mot att framföra gyckel på
gasquer och att framträda i andra sammanhang kopplade till sektionens verksamhet.

Motionärer:
Frida Linnerborg
Fabian Galli
Erika Qvick
Monika Mizgalewicz
Johanna Torstensson
Mona Date
Matilda Stendahl
Datum
2016-02-15
Ort
Stockholm

Motion till Sektionen för Energi och miljö
Till SM 5 2015/2016

Motivering/bakgrund:
Då sektionen numera har fått en arbetsmarknadsdag kräver denna en person vars uppgift
består i att sköta logistik och planering av denna. Vi anser att detta går utanför ansvaret för
Näringslivsansvarig samt Vice Näringslivsansvarig då projektet är så stort och risken är
överhängande att sektionens näringslivsverksamhet blir hämmad iochmed detta. Dessutom
kräver arbetsmarknadsdagen uppmärksamhet långt innan dess att nya läsåret startar, vilket
kräver att någon tillsätts posten under vårterminen. Därför föreslår vi att införa posten
”Arbetsmarknadsdagsansvarig” (ADA) inom nämnden Näringslivsgruppen.
- ADA kommer att tillträda i samband med Val-SM på våren för att säkerställa att
planering inför kommande arbetsmarknadsdag kommer initieras direkt.
- ADA väljs på sektionsmöte och om denna inte blir vald då tillfaller det styrelsen att
utse en ADA.
- Avgående ADA kliver av efter sagda Val-SM oavsett om ny ADA väljs.
- ADA blir automatiskt medlem i NLG och arbetar i samråd med Näringslivsansvarig.
- ADA tillsätter en egen arbetsgrupp alternativt tar hjälp av NLG.
- ADA ansvarar för kontakt med övriga medlemssektioner i arbetsmarknadsdagen och
för sektionens talan i detta sammanhang.

Vårt förslag är att:
- I Reglementet införa punkten ”2.30 Arbetsmarknadsansvarig (ADA)”med texten:
”Är ansvarig för Arbetsmarknadsdagen i samråd med samarbetande sektioner. Ingår i
Näringslivsgruppen och arbetar i samråd med Näringslivsansvarig. Väljs på det SM
närmast efter Arbetsmarknadsdagens inträffande. Verksam till det SM då ny ADA
skall väljas för nästkommande år. ”
- I Reglementet, punkt 2.7 ta bort raden ” Är ansvarig för Arbetsmarknadsdagen” och
lägga till ” Är ansvarig för Arbetsmarknadsdagen såvida ingen ADA finnes vald”
Motionär:
Viktor Briggner och Love Lindberg
Datum:
2015-02-15
Ort:
Stockholm

