
Proposition Medicinsk Teknik 2017-03-21

Proposition inför SM:
Tisdagen 2017-03-21, klockan
17:17:17
å Tolvan, Stockholm
Proposition ang̊aende änd-
ringar i stadgarna

Bakgrund

Verksamhetsplanen för året fastsl̊ar att sektionens stadgar ska ses över. Des-
sa är minst sagt väldigt ordrika och ibland otydliga. Genom ett antal änd-
ringar kan de bli mer tydliga, dubblering av information kan tas bort och
vissa paragrafer som inte passar den verksamhet som nu bedrivs.

Syfte

Att stadgarna ska vara aktuella och tydliga.

Revidering Stadgar

att1 Rubriken p̊a Kap 1.6 ”Verksamhets̊ar” ändras till: ”Verksamhets-
år och räkenskaps̊ar” och och brödtexten ändras till: ”Sektionens
redovisnings- samt räkenskaps̊ar omfattar perioden 1:a maj till den
30:e april.”
Motivering: ”Per den 1 juli 2006” fyller ingen funktion. Vidare
förtydligas att verksamhets̊ar och räkenskaps̊ar är desamma.

att2 Brödtexten under Kap 1.8 ”Stadgetolkning” ändras till: ”Vid oklar-
het av stadgarnas innebörd i samband med SM kan SM ta beslut
om stadgetolkning. Vid oklarheter som uppst̊ar vid annat tillfälle
kan styrelsen besluta om stadgetolkning, i s̊adana fall ska reviso-
rerna informeras om att s̊a skett.”
Motivering: Om fr̊aga om stadgetolkning inträffar under ett SM
är dem mest rimliga att SM i fr̊aga kan besluta. Om medlemmarna
är samlade finns ingen mening med att styrelsen ska ta ett beslut.

1



Proposition Medicinsk Teknik 2017-03-21

att3 Under Kap 1.2 ”K̊artillhörighet” lägga till följande: ”Sektionens
styrdokument däribland dessa stadgar är ett komplement till THS
styrdokument och är därmed underställda dessa.”
Motivering: Sektionen är en del av THS och är enligt THS stad-
gar och reglemente skyldiga att anpassa v̊ara styrdokument till
dessa.

att4 Stryka hela Kap 1.9 ”Sektionens skyldigheter”
Motivering: Hela detta kapitel ersätts av att lägga in föreg̊aende
formulering i ”K̊artillhörighet”. Delar av det som st̊ar här verkar
vara rester fr̊an gamla THS-styrdokument och har ingen funktion.
Exempelvis s̊a finns ett helt separat kapitel om Revision i sektio-
nens stadgar. Allts̊a behöver det inte st̊a en g̊ang till här.

att5 Byta ut ordet “samt” till “eller” under Kap 1.11 ”Medlem”
Motivering: Som det st̊ar nu l̊ater det som att en enskild medlem
är alla de tre typerna samtidigt.

att6 Skapa en fotnot fr̊an ordet “hedersmedlem” som refererar till sek-
tionens hedersmedlemmar i Kap 1.11.3 ”Hedersmedlem” samt ta
bort sista stycket i kapitlet.
Motivering: I nuläget st̊ar hedersmedlemmar som löpande text
i stadgarna. detta gör att tillägg av hedersmedlemmar förutom
att genomg̊a 5/6 majoritet enligt stycket om hedersmedlemmar
även m̊aste genomg̊a en stadgeändring. Genom att placera med-
lemmarna utanför själva stadgetexten s̊a kan eventuella ändringar
av uppräkningen göras omedelbart. Vid läsning av protokoll har
exempelvis uppmärksammats att alla medlemmar vid grundandet
av sektionen ska vara hedersmedlemmar, vilka m̊aste skrivas in.

att7 I Kapitel 1.12 ”Medlemsrättigheter” stryka andra punkten.
Motivering: Punkt 1 inkluderar redan vad som st̊ar i punkt 2.

att8 Ändra brödtexten i Kapitel 1.16 ”Firmateckning” till: “Sektionens
firma tecknas av den eller de som styrelsen beslutar om.”
Motivering: Detta har samma innebörd, men p̊a en rad istället
för fem.

att9 Stryka Kapitel 1.18 ”Beslutsniv̊aer” och lägga till följande inneh̊all
efter befintlig brödtext ikapitel 2.6 ”Beslut”: “P̊a sektionsmöten
tillämpas enkel majoritet förutom i de fall d̊a stadgarna föreskriver
annat.”
Motivering: D̊a dessa beslutsniv̊aer är tillämpliga endast p̊a SM
är det lämpligt att det st̊ar tillsammans med övriga stadgar om
SM. Den nya lydelsen förtydligar vilken metod som är huvudre-
geln.
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att10 Stryka Kapitel 1.19 ”Relation till THS styrdokument”.
Motivering: Detta definieras enligt v̊art förslag av 1.2.

att11 Stryka Kapitel 2.3 ”Sammansättning”
Motivering: Denna text tillför inget utan förvirrar endast. Den
f̊ar det att l̊ata som att alla medlemmar, även de som inte närvarar
ska räknas till SM.

att12 Stryka ”samt tillsändas THS styrelse” i Kapitel 2.5 ”Kallelse”.
Motivering: THS kräver ej detta. Det THS kräver är att kallelse
ska skickas om s̊a begärts.

att13 Ersätta sista meningen i Kapitel 2.6 ”Beslut” med: “Protokoll ska
publiceras p̊a sektionens officiella hemsida.”
Motivering: Gällande k̊arstyrelsen gäller samma argument som
föreg̊aende. Gällande anslagstavlan anses att hemsidan är en bätt-
re plats för publicering av protokoll.

att14 Stryka följande punkt i Kapitel 2.7 ”Uppgifter” ”om medlem s̊a
önskar granska styrelseprotokoll” och i 1.12 ”Medlemsrättigheter”
ändra följande punkt: ”deltaga vid styrelsemöte s̊avida det inte har
beslutats om lyckta dörrar” till ”deltaga vid styrelsemöte och ta
del av protokoll s̊avida det inte har beslutats om lyckta dörrar”
Motivering: Det anses bättre att medlemmar alltid har rätt att
ta del av protokoll – ej endast vid SM.

att15 Stryka första meningen i Kapitel 2.9 ”Ombud, fullmakt och post-
röst”
Motivering: Följande stycken säger emot detta.

att16 Ändra rubriken i Kap 2.10 ”Sektionsmedlem” till “Reservations-
rätt” och ändra brödtexten till: “Om ett besluts tagits som en
medlem inte är villig att ställa sig bakom kan medlemmen lämna
in en reservation som protokollförs. En medlem kan dock inte re-
servera sig mot beslutet enbart p̊a grund av att denne inte h̊aller
med utan det m̊aste föreligga särskild anledning till reservationen.
Detta kan exempelvis vara att medlemmen tror att beslutet kom-
mer att leda till juridiska p̊aföljder för sektionen.”
Motivering: Den nuvarande rubriken beskriver ej brödtextens in-
neh̊all. Brödtexten i sin tur är otydlig genom inneh̊allet har tvek-
sam koppling till SM. Den verkar snarare handla om styrelsen, men
ligger under rubriken SM med rubriken sektionsmedlem. Samman-
fattningsvis: oklart.

3



Proposition Medicinsk Teknik 2017-03-21

att17 Ändra tredjepunkten i Kapitel 3.2 ”Uppgifter” till: “revisionsbe-
rättelsen ska presenteras p̊a det första eller andra SM under det
verksamhets̊ar som följer året som ska revideras. Revisionsberät-
telsen publiceras p̊a sektionens hemsida senast innan Sektionsmö-
tet” Motivering: I nuvarande lydelse förtydligas inte att revi-
sionsberättelsen ska lämnas in samma år som det verksamhets̊ar
som ska revideras. Enligt gällande lydelse kan revisorerna med gott
samvete komma om tio år med sin berättelse.

att18 Ändra brödtexten i Kapitel 4.4 ”Mandatperiod” till: “Styrelsens
mandatperiod regleras av reglementet.”
Motivering: D̊a styrelsen har m̊anga olika poster som regleras
av regementet, och det i nu gällande reglemente ocks̊a inneh̊aller
formuleringar om mandatperiod anses det bättre att referera dit.

Yrkande

Styrelsen yrkar p̊a att: Fastsl̊a alla ovanst̊aende föreslagna ändringar.

/CNS 16/17
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