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Motionssvar för:

Sektionsmöte #4

Måndag 2019-03-04, kl 17:15

å Osquars Backe 12, Stockholm

Styrelsens svar till

“Fusionsgruppens stadgeförändringsförslag”

1 Bakgrund

Styrelsen h̊aller med motionärerna i den praktiska omöjligheten som enhällig-
het presenterar, men att ändringsförslaget p̊a kvalificerad majoritet är n̊agot för
l̊agt. Styrelsen anser att ett beslut av denna magnitud bör ha en beslutsniv̊a p̊a
minst 3/4 majoritet.

Vidare anser styrelsen att motionens andra attsats formuleras n̊agot vagt, bris-
ten p̊a ett konkret ändringsförslag gör denna sv̊ar att stödja. Styrelsen anser
dock att argumentet är sunt grundat och att Styrelsens formuleringen i attsats
tv̊a är en passande kompromiss.

Styrelsen har även presenterat ytterligare ett ändringsförslag i nedanst̊ande at-
tsatser, nämligen avskaffande av beslutskravet p̊a tv̊a p̊a varandra efterföljande
verksamhets̊ar vid beslut om upplösning. Styrelsen anser att kravet saknar prak-
tisk grund för de situationer som upplösningsbeslut presenterars i och att den
höga beslutsniv̊an kombinerad med tv̊a p̊a varandra följande ordinare sektions-
möten är mer än nog för att stoppa eventuella illvilliga upplösningsförslag.

Ett pragmatiskt styre
Styrelsen vid Sektionen för Medicinsk Teknik (MiT)
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2 Yrkande

Med ovanst̊aende som grund yrkar Styrelsen därför p̊a

att 1 Motionen avsl̊as i sin helhet.

att 2 I stadgan avsnitt 1.16, Utträde och upplösning, ersätta texten med:

Vid utträde ur sektionen kan utträdande minoritet inte begära del av sektio-
nens kapital eller egendom.

För att upphäva föreningen krävs 3/4 majoritet vid tv̊a p̊a varandra följande
ordinare sektionsmöten.

Vid upplösning av sektionen kan dess medlemmar inte kräva del av sektionens
kapital eller egendom. Vid upplösning av sektionen tillfaller all kapital och till-
g̊angar Tekniska Högskolans Studentk̊ar, 802005-9153, där den ska förvaltas i
form av en fond till förm̊an för studerande vid CMEDT och TMLEM.

Vid upplösning till förm̊an av sammanslagning med annan THS sektion tillfaller
föreningens kapital och egendom den av sammanslagning resulterande förening.
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