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Bakgrund
I arbetet med att göra sektionsengagemang mer tillgängligt vill styrelsen göra
det enklare för medlemmar med nya idéer att genomföra dessa. Som det är idag
krävs en stadgeändring, motsvarande 2 sektionsmöten, för att starta en ny
nämnd. Detta är en onödigt lång process och hos de flesta, om inte alla, sektioner
inom THS återfinns nämnderna istället i reglementet, där det endast krävs 1
sektionsmöte för att införa eller ändra en nämnd.
För att det ska bli lättare att spåra förändringar i stadgarna föreslår vi även att
en revideringshistoria införs, ett system som används av THS centralt och många
av sektionerna på skolan.
Några ändringar föreslås i syfte att förtydliga eller förenkla delar av
verksamheten, till exempel hur publicering av styrdokument ska ske samt hur
sektionsstyrelsen ska gå tillväga vid bortfall av firmatecknarna eller hur snabba
beslut kan tas.

Föreslagna ändringar
-

-

-

Innan innehållsförteckning lägga till en revideringshistoria för att lättare
kunna spåra förändringar av styrdokumentet
Under “1.2 Ändamål” lägga till “Sektionen skall bedriva mottagning och
studiebevakning för programmet.”
Under “1.3 Sammansättning” ändra “samt mastersprogrammet Sustainable
Technology” till “samt till sektionen tillhörande masterprogram”.
Under “1.11 Insignia” lägga till “Sektionens emblem är ‘Grodden’.” samt en
bild på nämnda Grodden.
Under “2.3.1 Ordinarie och extra sammanträden” flytta “Ordinarie
sektionsmöte ska hållas minst en gång per termin. Sektionsmöte får inte
hållas under tentamensperiod eller ferie.” från sist till först i stycket samt
ändra antalet medlemmar som krävs för att begära extra sektionsmöte
från 10 till 30 (enligt THS styrdokument).
Under “2.3.4 Protokoll” ändra “justeringsmän” till “justerare” samt införa
tidsgräns för publicering av protokoll och dokument.
Under “3.2 Verksamhet” lägga till “Vid bortfall av nyckelposterna
ordförande och kassör har sektionsstyrelsen mandat att tillsätta en
ställföreträdare tills nästa påföljande sektionsmöte.”
Införa avsnittet “3.5 Per Capsulam” med texten “Om ett beslut inte kan
vänta och måste tas innan ett ordinarie styrelsemöte så kan styrelsen ta
ett per capsulam-beslut. Vid ett sådant beslut krävs det en kvalificerad
majoritet (2/3 av styrelsen). Beslutet skall även skickas till revisorerna
och bifogas till nästkommande styrelsemöte för transparensens skull.”
Denna formulering har nyligen införts i THS stadgar för kårstyrelsen.
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-

Under “4.2 Bildande och upplösande” ändra “stadgeändring” till
“reglementesändring”
Flytta hela avsnitt “4.3 Nämnder” till reglementet (se proposition om
revidering av reglemente)

Styrelsen yrkar på

att anta den revidering av stadgarna som bifogas i handlingarna till SM2.
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