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Proposition inför SM:
Onsdagen den 10/4, klockan
16:26:36
å Tolvan, Stockholm
Proposition ang̊aende änd-
ringar i reglementet

1 Bakgrund

Vid genomläsning av reglementet samt diskussioner i styrelsen har styrelsen
kommit fram till att vissa ändringar av reglementet bör göras.

2 Syfte

Att reglementet skall vara tydligt och inneh̊alla relevant information.

3 Yrkande

Att det under paragraf 1 istället för att det st̊ar: ”I styrelsen finns det nio
poster” skrivs in att: ”I sektionens styrelse, CNS, finns 6-7 poster”.

Att det under paragraf 1.1.1 läggs till en punkt där det st̊ar ”sektionens
ekonomi”.

Att det under paragraf 1.1.4 läggs till en punkt där det st̊ar: ”bokföring
samt bokslut” och att under samma paragraf punkten att kassören har an-
svar för sektionens ekonomi tas bort.

Att under paragraf 1.1.6 ta bort att informationsansvarig skall utse en grupp
med kunskap om hemsidan.

Att under paragraf 2 skrivs in: ”PNS best̊ar av funktionärer samt styrel-
sen. Syftet med PNS är att utbyta information, diskutera och att ta hjälp
av varandra”.

Att under paragraf 2.3.2 skriva in ytterligare en punkt där det st̊ar: ” att
sammankalla till möte med grundutbildningsansvarig, GA, eller programan-
svarig, PA, minst en g̊ang per läsperiod” .

Att under paragraf 2.3.3 ändra punkt tv̊a där det nu st̊ar: ”kontakt med
ProgramR̊aadet p̊a Elektrosektionens information om fester till styrelsen”
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s̊a att det istället st̊ar:”kontakt med ProgramR̊adet p̊a Konglig Elektrosek-
tionen samt ge information till styrelsen om festverksamheten som bedrivs”.

Att byta plats p̊a paragraf 2.1 och paragraf 2.2.

Att ta bort punkt tv̊a, ”att Holken är beboelig för styrelseskator”, under
paragraf 4.3.

Att helt ta bort paragraf 7.

Att överallt i reglementet byta namn p̊a jämställdhetsansvarig till jämlik-
hetsansvarig.

Att under paragraf 10.1.1 samt 10.1.2 ta bort ”genom urnval”.

Att under paragraf 12.2.1 ändra fr̊an följande ”Följande poster har rätt att
g̊a p̊a FunqGasquer under sin mandatperiod samt efter avslutad mandat-
period p̊a tv̊a efterföljande FunqGasquer” till följande: ”Följande poster har
rätt att g̊a p̊a Funqgasquer under sin mandatperiod. Styrelsen har även rätt
att efter avslutad mandatperiod g̊a p̊a de tv̊a efterföljande Funqgasquerna
”.
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