
Motion Medicinsk Teknik 2019-05-14

Motion för:

Sektionsmöte #1

Dag 2019-XX-XX, kl 17:XX:XX

å Tolvan, Stockholm

Motion ang̊aende
Ändringar i styrdokument

1 Bakgrund

Näringslivsgruppen har under de senaste åren utökat sina ansvarsomr̊aden i
verksamheten. Detta har lett till att viss information av vad som förväntas av
Näringslivsgruppen inte har uppdaterats. D̊a informationen saknar delar av vad
Näringslivsgruppen arbetar med idag, önskas en uppdatering av reglementet.

Sara Kyrkander och Martin Tran

2 Syfte

Syftet med ändringen av Näringslivsgruppens ansvarsomr̊aden är att förtydliga
vad som förväntas av sektionen att Näringslivsgruppen ska genomföra under ett
verksamhets̊ar.

3 Yrkande

att 1 Under 2.3.1 Ordförande för Näringslivsgruppen i reglementet uppdatera
ordförandens ansvarsomr̊aden till

Ordförande för Näringslivsgruppen ansvarar för:

• Näringslivsgruppens verksamhet gentemot styrelsen.

• Näringslivsgruppens rekrytering av nya medlemmar.

• Näringslivsgruppens avtal och ekonomi.

• att anordna evenemang samt marknadsföra företag och tjänster under
verksamhets̊aret.

• att vara stöd till andra nämnder gällande näringslivsrelaterade fr̊agor.

• att representera sektionen p̊a THS Näringslivsr̊ad.

1



Motion Medicinsk Teknik 2019-05-14

• att delta p̊a PNS-möten och skriva m̊anadsrapporter med information om
föreg̊aende m̊anad samt planer för kommande m̊anad.

att 2 Byta namn p̊a punkt 5 fr̊an NLG till: Näringslivsgruppen, NLG.

att 3 Ändra beskrivningen till: Näringslivsgruppen är sektionens nämnd för
näringslivsrelaterade fr̊agor och alumniverksamhet.

att 4 Under 5.1 Syfte i reglementet uppdatera Näringslivsgruppens syfte till:
Näringslivsgruppens syfte är att främja nuvarande och framtida karriärmöjlig-
heter genom att sammanföra sektionens medlemmar med arbetslivet.

att 5 Under 5.2 Sammansättning i reglementet uppdatera Näringslivsgrup-
pens sammansättning till: Näringslivsgruppens best̊ar av en ordförande och ett
antal medlemmar som rekryteras av nämndens ordförande.

att 6 Under 5.3 Ansvar i reglementet uppdatera Näringslivsgruppens an-
svarsomr̊aden till:

Näringslivsgruppen ansvarar för:

• att sammanföra sektionens medlemmar med arbetslivet genom olika eve-
nemang och marknadsföring.

• att upprätth̊alla en alumniverksamhet under verksamhets̊aret.

• att samarbeta med mottagningsansvariga, FøF, gällande näringslivsrelate-
rade fr̊agor.

• att anordna den årliga arbetsmarknadsmässan, MedTech Evening.
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