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Proposition angående
Ändringar i styrdokument
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Bakgrund

Vår verksamhet utgår från våra stydokument, det är därför av yttersta vikt
att dessa uppdateras kontinuerligt för att inte skapa konflikter mellan tidigare nämnda dokument och driven verksamhet. När det var vår tur att revidera
styrdokumenten upptäcktes det väldigt snabbt hur utdaterade dokumenten var,
vi har därför lagt ned många timmar på att utforma de ändringar som finnes
längre ned i propositionen.
Med bästa avsikter
Ett Redaktionellt Styre

2

Syfte

Syftet med dessa ändringar är att bättre reflektera sektionens verksamhet idag,
reducera onödig text samt genomföra redaktionella ändringar.
Motivering till den enskilde ändringen specificeras under denne, notera även att
attsats 1-10 är för sektionens stadgar samt 11-40 för sektionens reglemente.

3

Yrkande

Stadgar
Notera att följande attsatser är för sektionens stadgar:
att 1 i hela dokumentet ändra han eller hon till det könsneutrala pronomet
hen.
Motivering: Detta för att han eller hon inte är de enda pronomen. Ett samlingsnamn är därför bättre.
att 2 under 1.1 ha ett stort T i teknik.
Motivering: Vi heter så.
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att 3 i kapitel 1.10.1 byta ut brödtexten till “Studerandemedlem är varje person
som hos THS är registrerad medlem i Sektionen för Medicinsk Teknik samt har
betalat kåravgiften.”
Motivering: Detta utgår från THS bestämmelser om sektionstillhörighet vilket
styrelsen anser är bättre och mer generella.
att 4 i kapitel 2.8 ändra “svårt sjukt” till “svårt sjuk”.
Motivering: Stavfel.
att 5 lägga till kapitel 2.11 “Valbarhet” med brödtexten: “För att få söka en
förtroendepost, förutom revisorer, krävs medlemskap i sektionen. Ett undantag
är Ettans post som endast kan sökas av medlemmar i första årskursen.”
Motivering: Ett förtydligande av det som redan är allmänt känt men behöver
finnas med i stadgarna.
att 6 i kapitel 3.1 ändra i brödtexten från “sektionsrevisorernas” till “sektionsrevisorerna”.
Motivering: Stavfel.
att 7 i kapitel 3.2 ändra från “senast innan sektionsmötet” till “senast en vecka
innan sektionsmötet”.
Motivering: Den gamla formuleringen är felaktig, bättre med tydliga riktlinjer.
att 8 i kapitel 4.5 ändra i brödtexten från “Maj-SM” till “SM 1” .
Motivering: Även om det första sektionsmötet brukar infalla i maj är det inte
säkert att det alltid gör det.
att 9 i kapitel 5.3 ändra i brödtexten från “Orginal” till “Original”.
Motivering: Stavfel.
att 10 i kapitel 2.7 ta bort “och tillsätts vid närmsta tillfälle av styrelse eller
SM” och “Styrelsen har, om ingen kandidat funnits eller om en förtroendevald
avsäger sig sitt uppdrag, rätt att tillsätta posten. Detta beslut måste valideras
genom fyllnadsval vid nästkommande sektionsmöte.” Samt lägga till “Styrelsen
har möjlighet att adjungera en ledamot till styrelsen, om detta sker när en styrelsepost är tom kan denna person läggas fram som förslag till fyllnadsval på
nästkommande SM.”
Motivering: Ett förtydligande då detta inte sker så ofta att det är allmänt
känt. Styrelsen har alltid rätt att adjungera en ledamot men detta skall valideras av sektionsmötet.

Reglemente
Notera att följande attsatser är för sektionens reglemente:
att 11 i hela dokumentet ändra för varje posts ansvarsområde “representera
sektionen på” exempelvis THS Ordföranderåd.
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Motivering: Detta för att det skall vara tydligt att det är sektionen och sektionens åsikter man representerar, inte sina personliga.
att 12 döpa om punkt 1 från “Styrelseposter” till “CNS”.
Motivering: Det förklarar lika bra vad det är. Alla andra punkter är med
nämndens namn.
att 13 i kapitel 1.1.1 ta bort det överflödiga att.
Motivering: Det är överflödigt.
att 14 att i kapitel 1.1.3 ta bort “att vara sektionens studentskyddsombud”
och flytta detta till kapitel 2.3.10.
Motivering: Då Flemingsberg är sektionens skyddsområde anser styrelsen att
detta rimligtvis bör vara MAL:s ansvar då denna ansvarar för lokalen i Flemingsberg.
att 15 i kapitel 1.1.5 ändra från “att protokoll förs på sektions- och styrelsemöten” till “att protokoll förs på CNS-, PNS- och sektionsmöten”
Motivering: Detta förklarar sekreterarens ansvar bättre.
att 16 i kapitel 1.1.8 ta bort punkten “att ansvara för postnyckel och därmed också postfacket i Flemingsberg.” Istället lägga till “Att se till så ettan blir
informerad om vad som händer i sektionslivet.”
Motivering: Det finns inte längre något postfack i Flemingsberg och således
är denna punkt onödig. Den andra punkten känns mer relevant.
att 17 i kapitel 1.1.9 ändra punkten “att bistå sektionen i jämlikhetsfrågor
till “Att bistå sektionen i frågor kring jämlikhet, mångfald och likabehandling”
Motivering: Detta ger en tydligare bild av vilka ansvarsområden JML-ansvarig
har.
att 18 i kapitel 2.2 lägga till förkortningar på de poster som har förkortningar.
Motivering: Förtydliggör.
att 19 i kapitel 2.3 lägga till i brödtexten “Varje nämndordförande ansvarar
för att skriva månadsrapporter till styrelsen, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, samt överlämningshandlingar. Utöver detta finns även följande specifika
ansvarsområden.”
Motivering: Dessa två meningar sammanfattar ansvarsområden bättre och
tillägget om månadsrapporter har styrelsen testat under detta år och har sett
som ett bra alternativ till uppdateringar på PNS-möten.
att 20 i kapitel 2.3.2 ta bort “att samtliga studienämndsrepresentanter kallas till samtliga av MSN:s möten” och lägga till punkten “att ansvara för att det
finns två klassrepresentanter i varje årskurs”.
Motivering: Den första punkten är onödig, det gäller alla nämndorförande att
kalla till nämndens möten, och tillägget av den sista punkten är något som SNO
redan gör men som nu finns i reglementet också.
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att 21 i kapitel 2.3.3 ta bort stycket “samt ge information till styrelsen om
festverksamheten som bedrivs”
Motivering: Detta vill vi redan lägga till i brödtexten under kapitel 2.3, finns
inget behov att stå två gånger.
att 22 i kapitel 2.3.4 stryka “högskoleingenjörer samt” och byta ut punkten
“att bistå FoF med ekonomiskt ansvar pa Konglig Elektrosektionen så mycket
det krävs.” till “att tillsammans med FoF på Konglig Elektrosektionen planera
och genomföra mottagningen.”
Motivering: Då högskoleingenjörerna inte längre tillhör sektionen behöver dessa inte stå med. Mottagningen är gemensam för båda sektionerna och ska således
genomföras gemensamt.
att 23 i kapitel 2.3.6 ändra punkten “att fortlöpande kontrollera hemsidan så
att den fungerar önskvärt” till “hemsidans funktion och utseende” samt punkten
“att vid behov uppdatera hemsidan” till “Att aktuell information finns tillgänglig på hemsidan”
Motivering: Dessa två meningar sammanfattar ansvarsområdena bättre.
att 24 i kapitel 2.3.7 ändra punkten “att hjälpa Källarmästare på Konglig
Elektrosektionen att leda Källargillets verksamhet.” till “Att tillsammans med
Konglig Elektrosektionen leda Källargillets verksamhet”
Motivering: Lokalen är gemensam och därför ska Källargillets verksamhet vara
gemensam.
att 25 i kapitel 2.3.11 ändra från “sektionens internationella studenter” till “programmets internationella studenter.”
Motivering: Alla programstuderande är välkomna att deltaga på mottagningen.
att 26 i kapitel 3.2 ändra meningen “MSN består en ordförande samt två
klassrepresentanter..” till “MSN består av en ordförande, en vice ordförande,
en programansvarig student samt två klassrepresentanter..”.
Motivering: Den förra formuleringen stämmer inte längre utan MSN består av
fler poster nu.
att 27 i kapitel 3.3 ändra från “att övervaka de kurser som tillhör olika program
inom sektionen” till “att övervaka de kurser som tillhör sektionens program”.
Motivering: Sektionen har numera bara ett program.
att 28 i kapitel 5 ändra från “NäringsLivsGruppen” till “Näringslivsgruppen”.
Motivering: Nämnden heter Näringslivsgruppen och inte NäringsLivsGruppen.
att 29 i kapitel 5.2 ändra punkten “NLG består av Ordförande för Näringslivsgruppen och ett antal medlemmar som väljs av Ordförande för Näringslivsgruppen.” till “ NLG består av en ordförande och ett antal medlemmar som väljs
av nämndens ordförande”

4

Proposition

Medicinsk Teknik

2018-05-14

Motivering: Den nya meningen säger exakt samma sak utan upprepning.
att 30 i kapitel 6.1 ändra från “Idrottsnämndens uppgift är att värna om medlemmarnas fysiska välmående samt anordna idrottsevenemang och träningar för
att uppnå tidigare nämnda syfte” till “Idrottsnämndens uppgift är att värna om
medlemmarnas fysiska välmående samt anordna idrottsevenemang och träningar för att uppnå detta.”
Motivering: Kortare mening som säger samma sak.
att 31 under kapitel 7.1 ändra “anvar” till “ansvar”
Motivering: Stavfel.
att 32 i kapitel 7.3 ta bort “Snövaran”.
Motivering: Vårt reglemente ska inte vara beroende av huruvida en post på
Konglig Elektrosektionen finns eller inte.
att 33 i kapitel 9.2 ta bort meningen “Detta sker vid första sektionsmötet på
höstterminen”
Motivering: Detta är redan reglerat under kapitel 11.3.
att 34 i kapitel 10.2 ta bort “på våren”
Motivering: Detta är redan förtydligat i THS stadgar.
att 35 i kapitel 11 ändrar defibrillatorernas mandatperioder till 1 juli till 31
december samt 1 januari till 30 juni.
Motivering: Defibrillatorernas mandatperiod är bara på ett halvår.
att 36 i kapitel 11.3 lägga till Idrottsnämndsordförande, mandatperiod 1 januari till 31 december.
Motivering: Se nedan.
att 37 i kapitel 11.4 lägga till “Samtliga poster till PNS förutom Qlubbmästare, FoF och Idrottsnämndordförande ” samt att ändra att “SM 4 brukar ligga
i mars eller april”.
Motivering: FoF väljs på SM #3 och att SM #4 inte skall vara bundet till
just april. Styrelsen anser att INO bör ha sin mandatperiod från 1a januari till
31 december för att detta skall sammanfalla bättre med friskvårdsbidraget från
THS.
att 38 under kapitel 13 ta bort hela brödtexten och använda texten i kapitel 13. 1 under kapitel 13.
Motivering: De säger samma sak så onödigt med en extra punkt
att 39 ändra kapitel 13.2 “Förmåner” till kapitel 14.
Motivering: Detta bör ha ett eget kapitel då det inte tillhör utmärkelser.
att 40 ändra kapitel 13.2.1(14.1) till “Funq-gasque”.
Motivering: Stavfel.
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