STADGA LAN BY COMPUTING SCIENCE
ALLMÄNNA STADGANDEN
DEFINITION
§1
LAN by Computing Science, nedan kallad LBCS, är en undergrupp till
CS-sektionen vid Umeå Naturvetar- och Teknologkår, nedan kallad Sektionen, som
anordnar event för de studerande vid Umeå Universitet. CS-sektionen är en sektion
under Umeå naturvetar- och teknologkår, nedan kallad Kåren.
ÄNDAMÅL
§2
LBCS har som ändamål att anordna event för studerande vid Umeå
Universitet, dessa event anordnas främst för Sektionens medlemmar. LBCS skall
följa Sektionens stadgar och övriga styrdokument.
VERKSAMHETSÅR
§5
LBCS verksamhetsår sammanfaller med sektionens verksamhetsår.

PROJEKTGRUPPEN
SAMMANSÄTTNING
§1
Projektgruppen består av projektledare, kassör samt övriga ledamöter. Valbar
till Projektgruppen är varje medlem i Sektionen.
MANDATPERIOD
§3
Projektgruppens mandatperiod sammanfaller med sektionens verksamhetsår
BEFOGENHETER
§4
Projektgruppen verkställer, i överensstämmelse med denna stadga, av
sektionens stormöte fattade beslut.
ANSVAR
§5
Projektgruppen ansvarar inför Sektionens stormöte för hur verksamhet och
ekonomi sköts.
UPPGIFTER
§6
Det åligger Projektgruppen

1. att arbeta utifrån LBCS styrdokument
2. att upprätta verksamhetsberättelse till det datum satt av 6 kap. 5 § 6
punkt i Sektionens stadga.
BESLUTSMÄSSIGHET
§7
Projektgruppen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna i
Projektgruppen är närvarande. Varje ledamot i Projektgruppen äger en (1) röst. Vid
lika röstetal äger projektledaren utslagsröst.
SAMMANTRÄDEN
§8
Projektgruppen sammanträder på kallelse av projektledaren. Kallelse till
projektmöte skall skickas ut senast tre (3) dagar före mötet. Extra projektmöte
utlyses då minst två (2) ledamöter i Projektgruppen så begär. Ledamot i
Projektgruppen som ej kan närvara på ett möte ansvarar själv för att meddela
projektledaren.
RÄTTIGHETER VID SAMMANTRÄDE
§9
1. Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid projektmöte tillkommer
Projektgruppens ledamöter.
2. Närvaro- och yttranderätt tillkommer ledamot i Sektionens styrelse
samt person som Projektgruppen adjungerar för viss fråga eller helt
projektmöte.
AVGÅNG
§10 Om projektledare eller kassör avgår under pågående mandatperiod skall dessa
poster snarast tillsättas, detta skall meddelas sektionens styrelse.
PROTOKOLL
§11
Justerat protokoll från projektmöte skall finnas tillgängligt för Projektgruppen
och Sektionens styrelse senast två (2) veckor efter projektmötet.
MISSTROENDEVOTUM
§12
Misstroendevotum kan ställas mot enskild ledamot om minst ⅓ av
ledamöterna begär det. Misstroendevotum skall behandlas snarast och ett extrainsatt
projektgruppsmöte skall hållas inom fjorton (14) dagar. För att misstroendevotum
skall gälla krävs minst ⅔ majoritet av projektgruppens ledamöter. Vid godkännande
av misstroendevotum avsätts den som misstroende riktas mot med omedelbar
verkan.

ÄNDRING I STYRDOKUMENT OCH UNDANRÖJANDE AV BESLUT
KONSEKVENSÄNDRING
§1
1. En konsekvensändring är en ändring som syftar till att i LBCS
styrdokument ändra lydelse som strider mot Kårens styrdokument, av
Kårens fullmäktige utfärdade direktiv, Sektionens styrdokument eller
LBCS styrdokument.
2. Om konsekvensändring av LBCS styrdokument gjorts måste dessa
bifogas handlingarna till sektionens stormöte och varje gjord
förändring tydligt påvisas.
3. Konsekvensändring måste godkännas med ⅔ majoritet vid ett (1)
stormöte.
REDAKTIONELL ÄNDRING
§2
1. En redaktionell ändring är en språk- eller utseendemässig ändring av
LBCS styrdokument.
2. Om redaktionell ändring av LBCS styrdokument sker, måste dessa
bifogas handlingarna till Sektionens stormöte och varje gjord
förändring tydligt påvisas.
3. Redaktionell ändring måste godkännas med ⅔ majoritet vid ett (1) av
Sektionens stormöte.
STADGEÄNDRING
§3
1. Ändring av stadga som inte faller under konsekvens- eller redaktionell
ändring är en stadgeändring.
2. Förslag till stadgeändring skall lämnas till Projektgruppens ledamöter
senast fjorton (14) dagar före det sektionens stormöte som skall
behandla stadgeändringsförslaget.
3. Stadgeändring måste godkännas med minst ⅔ majoritet vid ett (1)
stormöte.
REGLEMENTESÄNDRING
§4
1. Ändring av reglemente som inte faller under konsekvens- eller
redaktionell ändring är en reglementesändring.

2. Förslag till reglementesändring skall lämnas till Projektgruppens
ledamöter senast fjorton(14) dagar före det stormöte som skall
behandla reglementesändringförslaget.
3. Reglementesändring måste godkännas med minst ⅔ majoritet vid ett (1)
stormöte.
TOLKNING
§5
1. LBCS styrdokument skall läsas ordagrant som de antagits av stormöte.
2. Om lydelse i reglemente strider mot lydelse i stadga gäller stadgans
lydelse.
3. Om lydelse i LBCS styrdokument strider mot lydelse i Sektionens
styrdokument gäller Sektionens styrdokument.
4. Om oklarhet gällande innebörd av LBCS styrdokument skulle uppstå i
samband med stormöte gäller Sektionens stormötes tolkning, tills
klargörande ändring införs.
5. Om oklarhet gällande innebörd av LBCS styrdokument skulle uppstå i
något annat samband än stormöte gäller Projektgruppens tolkning, tills
klargörande ändring införs.
UNDANRÖJANDE AV BESLUT
§6
Sektionen fullmäktige har rätt att undanröja beslut som strider mot
Sektionens styrdokument.
UPPLÖSANDE
§7
För att LBCS skall upplösas krävs lika beslut med minst ⅔ majoritet av de
röstberättigade mötesdeltagarna vid två (2) på varandra följande stormöten med
minst trettio (30) dagar emellan.

REGLEMENTE LAN BY COMPUTING SCIENCE
ALLMÄNT
DEFINITION
§1 LAN by Computing Science, nedan kallad LBCS, är en undergrupp till
CS-sektionen vid Umeå Naturvetar- och , nedan kallad Sektionen, som anordnar
event för de studerande vid Umeå Universitet. Sektionen är en sektion inom Umeå
naturvetar- och teknologkår, nedan kallad Kåren.
ÄNDAMÅL
Reglementet har till uppgift att reglera LBCS verksamhet.

2 LBCS PROJEKTGRUPP
Sammansättning
§1
LBCS Projektgrupp består av:
1. en(1) Projektledare
2. en(1) Kassör
3. Övriga ledamöter
MANDATPERIOD
§2 Projektgruppens mandatperiod sammanfaller med verksamhetsåret
ANSVAR
2.1 Projektledare
Projektledaren är projektgruppens ordförande och leder dess möten. Vid lika
röstetal har projektledaren utslagsröst. Projektledaren ska även föreslås som
undergruppsansvarig vid Sektionens stormöte.
2.2 Kassör
Kassören är projektgruppens ekonomiskt ansvarige. Kassören ska bibehålla
löpande kommunikation med Sektionens kassör samt ska i samarbete med
projektledare ta fram budget inför varje evenemang. Budget ska godkännas av
projektgruppen.

