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Proposition inför SM:
den 29:e november 2016, kl 17
å Tolvan, Stockholm
Proposition angående internationellt ansvarig

1

Bakgrund

Då antalet inkommande internationella studenter på STH och således även
sektionens medlemmar som är internationella studenter ökar i antal är det
viktigt att vi utvecklar vår verksamhet för denna gruppen medlemmar, då
denna i nuläget är mycket liten. Genom att välja en internationellt ansvarig så ska denna verksamhet kunna utvecklas. Självklart ska internationella
studenter vara välkomna i all verksamhet men styrelsen tror att det finns
en stor nytta i att erbjuda verksamhet särskilt riktad mot internationella
studenter, på samma sätt som sektionen erbjuder särskild verksamhet för
nyantagna (mottagningen). Elektrosektionen har hos sig en internationell
grupp som ansvarar för deras internationella arbete genom att bl a arrangera mottagning och aktiviteter för inkommande studenter löpande under året.
I dessa frågor bör MiT:s internationellt ansvariga samarbeta med Elektrosektionens internationella grupp. Styrelsen föreslår även att anse protokollet
omedelbart justerat vilket innebär att posten kan väljas på detta SM.

2

Syfte

Utveckla sektionens internationella arbete särskilt med internationella inkommande studenter i åtanke.

3

Yrkande

att1 paragraf 2.2 PNS i reglementet lägga till en ny punkt ”Internationellt
ansvarig” och skapa paragrafen ”2.3.11 Internationellt ansvarig” med följande
innehåll:
”Internationellt ansvarig ansvarar för:
• att skapa mottagning och verksamhet för sektionens internationella
studenter.
• att samarbeta med Elektrosektionens internationella grupp.
• att rekrytera och tillsätta medarbetare om den Internationellt ansvariga så vill.
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• att representera sektionen i THS internationella råd.
• att sprida information och främja utbytesstudier bland sektionens medlemmar.”
att2 under paragraf 12.4 ”SM 4” lägga till en ny punkt ”Internationellt ansvarig”.
att3 stryka tredje punkten under paragraf 1.1.5 ”Sekreterare” [om att representera sektionen på THS internationella råd].
att4 lägga till punkt 7.5 Val av Internationellt ansvarig i dagordningnen
för November-SM.
att5 anse protokollet omedelbart justerat.

/En styrelse som gillar globetrotters
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