Umeå naturvetar- och teknologkår
F-sektionen
Styrdokument

Stadga
2021-09-20
Sida 1 av 14

Stadga
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Allmänna stadganden

Definition

§1

F-sektionen, nedan kallad sektionen, är en sektion inom Umeå naturvetaroch teknologkår, nedan kallad kåren. Sektionens medlemmar är de som
definieras av kårens reglemente kap. 1.

Ändamål

§2

Sektionen har som ändamål att främja medlemmarnas studier och vad som
har sammanhang med dessa.

§3

Sektionen skall arbeta för/med:
1. Utveckling och förbättring av kvaliteten på medlemmarnas utbildningar
och kurser.
2. En god studiesocial miljö för medlemmarna.
3. Bevakning och uppföljning av nationella/internationella frågor som rör
medlemmarnas utbildning.
4. Marknadsföra medlemmarna och deras utbildningar mot intressenter
såsom arbetsgivare, företag och allmänhet.

§4

Sektionen är partipolitiskt obunden och religiöst neutral.

§5

Sektionen får ej utnyttjas ekonomiskt för firmas, yrkesgrupps eller enskild persons intressen.

Högsta
Beslutanderätt

§6

Sektionens högsta beslutanderätt utövas av sektionens stormöte.

Verksamhetsår

§7

Sektionens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 juli till 30 juni följande år.
Beviljade medel kan endast begäras ut under samma verksamhetsår
som beslutet om beviljade medel fattats, såvida inte annat överenskommits.
Därefter måste ny äskan ske.

Styrdokument
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§8

Sektionens styrdokument är:
1. Stadga
2. Arbetsordningar
3. Policysamling

Medlemskap

Medlemskap

§1

Medlem i sektionen är den som är inskriven i kåren samt uppfyller kap. 1 §1.

Medlemsavgift

§2

Sektionsmedlem är skyldig att erlägga sektionsavgift för varje termin. Denna
avgift fastställs i kårens fullmäktige efter förslag från sektionens stormöte.

Medlemskapets
upphörande

§3

Den som under innevarande termin ej erlagt fastställd avgift har därmed automatiskt upphört att vara sektionsmedlem.
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Rättigheter

§4

Medlem har:
1. Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid sektionens stormöte.
2. Närvaro- och yttranderätt vid sektionens styrelsemöten.
3. Rätt att få enkel fråga eller motion behandlad av stormöte eller styrelse.
4. Rätt till full insyn i sektionens samtliga protokoll, föredragningslistor
och övriga handlingar.

Skyldigheter

§5

Medlem är skyldig att följa sektionens stadga och av sektionen tagna beslut.

Hedersmedlem

§6

Sektionens stormöte kan utse hedersmedlemmar. Hedersmedlemskap berättigar inte till rättigheter enligt kap. 2 §4.
Valbar till hedersmedlem är den som på något sätt gynnat sektionen
utöver det vanliga.

Hedersmedlem

§7

Stödmedlemskap kan erhållas mot erläggande av stödmedlemsavgift.
Stödmedlemskap berättigar inte till rättigheter enligt kap. 2 §4.
Stödmedlemsavgift fastställs av stormöte.
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Organisation
§1

Sektionens organ är:
1. Stormöte
2. Valberedning
3. Styrelse
4. Revisorer
5. Underföreningar

§2

Sektionen skall följa kårens stadgar och övriga styrdokument.

Sammansättning

§1

Sektionens stormöte består av vid mötet närvarande medlemmar enligt kap. 2
§1.

Befogenheter

§2

Stormötet är sektionens högsta beslutande organ.

Organisation
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Stormöte
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Uppgifter

§3

Stormötets uppgifter är att under verksamhetsåret:
1. Fastställa verksamhetsplan samt ekonomisk ram för sektionens verksamhet.
2. Fastställa sektionens åsikter.
3. Genomföra val samt fyllnadsval av sektionens förtroendevalda i kåren
samt för sektionens förtroendevalda utse personliga suppleanter.
4. Genomföra val samt fyllnadsval av studeranderepresentanter från sektionen i de institutionsstyrelser och andra grupper där sektionen skall vara
representerad.
5. Nominera en (1) person till fullmäktiges valberedning för fullmäktige
att utse.
6. Tillsätta en (1) ordinarie revisor samt en (1) suppleant.
7. Granska de förtroendevaldas och revisorernas berättelser.
8. Pröva frågan om ansvarsfrihet för sektionens styrelse.
9. Behandla motioner och övriga frågor som kommer upp under verksamhetsåret.
10. Föra närvarolista över de vid stormötet närvarande medlemmarna i sektionen.
11. I övrigt utöva de befogenheter som ges i denna stadga.

Beslutförhet

§4

Stormöte är beslutsmässigt då minst femton (15) av sektionens
röstberättigade medlemmar, varav minst nio (9) ej är medlemmar av
styrelsen, är närvarande.

Oanmälda frågor

§5

Ej i förväg anmälda frågor kan behandlas endast om mötet med minst 2/3
majoritet så beslutar.

Sammanträde

§6

Stormöte skall hållas minst två (2) gånger per termin.

Utlystande

§7

Styrelsen utlyser till stormöte.
Stormöte skall utlysas senast fjorton (14) dagar före mötesdatum.
Kallelse skall utgå till sektionens medlemmar
senast fjorton (14) dagar före mötesdatum.
Utlysande av stormöte sker genom anslag på sektionens anslagstavlor
samt i de gemensamma lokaler som disponeras av sektionens program.

Föredragningslista §8
och handlingar
Extra stormöte

§9

Föredragningslista och handlingar skall finnas tillgängliga för sektionens
medlemmar senast 3 dagar innan mötesdatum.
Extra stormöte skall utlysas senast sju (7) dagar före mötesdatum om någon
av nedanstående så kräver:
1. Minst tio (10) av sektionens medlemmar
2. Majoritet av sektionens styrelse
3. Sektionens ordförande
4. Sektionens revisor
Mötet skall utlysas senast tre (3) veckor efter det att kravet väckts.
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Första höststormöte skall äga rum innan septembers månads utgång.
På första höststormöte skall följande ärenden behandlas:
1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
2. Ekonomisk redogörelse av kassören för det gångna verksamhetsåret.
3. Revisionsberättelse samt verksamhetsrapport för det gångna verksamhetsåret.
4. Beslut om ansvarsfrihet för sektionens styrelse från föregående verksamhetsår.
5. Val av valberedning.
6. Val av en (1) ekonomisk revisor tillika verksamhetsrevisor, jämte en (1)
suppleant.
7. Val av styrelseledamöter från årskurs ett (1).

Sista
höststormöte

§11

Sista höststormöte skall äga rum innan 15 december.
På sista höststormöte ska följande ärenden behandlas:
1. Mottagningsrevisorernas berättelser om den av dess verkställda
granskningarna av mottagningarnas räkenskaper.
2. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för mottagningskassörerna för
den tid mottagningsrevisorernas berättelse omfattar.

Första
vårstormöte

§12

Första vårstormötet skall hållas innan 15 mars.
På första vårstormötet skall följande ärenden behandlas:
1. Val av styrelse för nästa verksamhetsår (att tillträda 1 juli), förutom
styrelseledamöter från årskurs ett (1).
2. Val av två (2) utbildningsbevakare, en från Teknisk fysik och en från
Energiteknik. En av dessa poster skall vara tillika förtroendevald i
kårens utskott enligt kap. 10 §1 punkt 1. Utbildningsbevakaren från
Teknisk fysik är tillika studeranderepresentant i Matematik och matematisk statistik institutionsstyrelser samt Fysiks institutionsstyrelser och
andra grupper där sektionens representation är möjlig. Utbildningsbevakaren från Energiteknik är tillika studeranderepresentant i Tillämpad
fysik och elektroniks institutionsstyrelser och andra grupper där sektionens representation är möjlig.
3. Val av studiesocialt ansvarig tillika förtroendevald i kårens utskott enligt
kap. 10 §1 punkt 2 och studeranderepresentant i de institutionsstyrelser
och andra grupper där representation av sektionen är möjlig och som
behandlar studiesociala frågor.
4. Val av kommunikationsansvarig tillika förtroendevald i kårens utskott
enligt kap. 10 §1 punkt 3.
5. Val av arbetsmarknadsansvarig, tillika ordförande i näringslivsutskottet
NärU och förtroendevald i kårens utskott enligt kap. 10 §1 punkt 4.
6. Val av studeranderepresentanter till de institutionsstyrelser och andra
grupper där representation av sektionen är möjlig.
7. Val av en (1) ekonomisk revisor för varje mottagningsgrupp.
8. Val av en (1) kassör för varje mottagningsgrupp.
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Första vårstormötet skall hållas innan 15 mars.
På sista vårstormötet skall följande ärenden behandlas:
1. Val av chefredaktör för sektionstidningen φ.
2. Val av sektionens förtroendevalda till kårens fullmäktige.
3. Val av sektionens förtroendevalda i kårens utskott, enligt kap. 10 §1.
4. Nominering av en (1) person till fullmäktiges valberedning för
fullmäktige att utse.
5. Utdelande av F-sektionens pris för hedervärda insatser enligt kap. 13
§3.
6. Val av verksamhetsansvarig för sektionslokalen Göte för nästkommande
verksamhetsår.
7. Val av verksamhetsansvarig för sektionslokalen Enar för nästkommande
verksamhetsår.
8. Val av webmaster för sektionens hemsida.
9. Fastställande av mottagningsbudgetar för varje mottagningskommitté,
om dessa ej fastställts vid tidigare stormöte.

Motioner

§14

Motioner till stormöte skall vara styrelsen tillhanda senast åtta (8) dagar före
mötesdatum.

Rättigheter

§15

Vid stormöte har sektionens medlemmar närvaro-, yttrande, förslags- och rösträtt. Varje medlem äger en (1) röst.
Förtroendevald inom sektionen får ej deltaga i omröstning
rörande ansvarsfrihet för den förtroendevalde själv.
Vid personval får nominerad ej deltaga i omröstningen.

Adjungeringar

§16

Stormötet har rätt att adjungera icke-medlem av sektionen i särskild fråga
eller under hela mötet med närvaro- och yttranderätt.

Omröstning

§17

Omröstning under stormötet skall ske öppet. Röstprotokoll skall föras om
någon medlem i sektionen så begär. Votering vid personval skall vara sluten
om någon medlem i sektionen så begär. Vid lika röstetal äger sektionens
ordförande utslagsröst.

Protokoll

§18

Protokoll från stormöte skall finnas tillgängligt för sektionens medlemmar och
för kårens styrelse senast tre (3) veckor efter stormötet.

Kvalificerad
majoritet

§19

I de frågor som kräver kvalificerad majoritet avser majoriteten avlagda röster,
om inte mötet beslutar annat. Blank röst räknas som ej avlagd röst.

5

Valberedning

Sammansättning

§1

Första höststormöte utser valberedning. Den skall bestå av minst två (2) representanter från varje program. Valbar till valberedning är medlem av sektionen.
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Det åligger valberedningen att till styrelsen avgiva namnförslag
avseende de val som skall förrättas av stormöte, med undantag
för mötespresidium och justeringsmän, i sådan tid att förslaget
kan utsändas för sektionens kännedom senast sju (7) dagar före
stormöte. Till varje namnförslag skall motivering medfölja.
Valberedningen skall till vårens första stormöte bereda val av,
till sektionen, posterna ordförande, vice ordförande, sekreterare,
kassör, utbildningsbevakare från Teknisk fysik, utbildningsbevakare
från Energiteknik, studiesocialt ansvarig, arbetsmarknadsansvarig
och kommunikationsansvarig samt till varje mottagningskommitté inom sektionen, posterna ekonomisk revisor och kassör.
Valberedningen skall till vårens sista stormöte bereda val av, till sektionen, posterna webmaster för sektionens hemsida, chefredaktör för
sektionstidningen φ, verksamhetsansvarig för sektionslokalerna, till kåren,
posterna ledamöter till fullmäktige och kårens utskott samt, till de institutionsstyrelser och andra grupper där representation av sektionen
är möjlig, studeranderepresentanter. Valberedningen skall även nominera en (1) person till fullmäktiges valberedning för fullmäktige att utse.
Valberedningen skall till första höststormöte bereda val av, till sektionen,
posterna ledamot Energiteknik årskurs ett (1), ledamot Teknisk fysik årskurs
ett (1), ledamot Öppen ingång årskurs ett (1), revisor, mottagningskommitté
och valberedning.

Mandatperiod

§3

Mandatperioden för valberedningen löper första höststormöte till första
höststormöte följande verksamhetsår.

Beslutförhet

§4

Valberedningen är beslutför då båda programmen är representerade samt att
minst tre (3) av ledamöterna är närvarande.

Inskränkning av
ledamots befogenheter

§5

Ledamot i valberedning har ej rätt att delta i beslut som innebär att ledamoten själv av valberedningen föreslås till viss post.
Ledamot i valberedning har att beakta tystnadsplikt gällande valberedningens arbete.

Protokoll

6

§6

Protokoll från valberedningens möten skall föras och vara tillgängliga för
styrelsen samtidigt som förslag läggs till styrelsen.

§1

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare,
arbetsmarknadsansvarig, utbildningsbevakare från Teknisk Fysik,
utbildningsbevakare från Energiteknik, studiesocialt ansvarig, kommunikationsansvarig samt en (1) ledamot från varje årskurs ett (1).

Styrelse

Sammansättning

Valbar till styrelsen är varje medlem i sektionen.
Mandatperiod

§2

Styrelsens mandatperiod följer sektionens verksamhetsår.
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Befogenheter

§3

Styrelsen:
1. Handhar, i överensstämmelse med denna stadga, av stormöte fattade
beslut.
2. Handhar den omedelbara ledningen av sektionens verksamhet samt har
rätt att företräda sektionen.
3. Har rätt att för särskild fråga tillsätta arbetsgrupp.

Ansvarigheter

§4

Styrelsen ansvarar för sin verksamhet inför stormötet.

Uppgifter

§5

Styrelsen åligger att:
1. Arbeta utifrån denna stadga.
2. Avgiva yttrande över till styrelsen inlämnade motioner.
3. Bereda ärende, som skall behandlas vid stormöte.
4. Upprätta föredragningslista för stormöte.
5. Verkställa av stormöte fattade beslut.
6. Inför stormöte bära ansvaret för sektionens ekonomi.
7. Upprätta verksamhetsberättelse/bokslut inför första höststormötet.
8. Föra närvarolista över de vid styrelsemöte närvarande
styrelseledamöterna.
9. Presentera en beslutsuppföljning inför varje stormöte.

Beslutförhet

§6

Styrelsen är beslutsmässig då minst sex (6) styrelsemedlemmar
är närvarande och minst två (2) program är representerade.
Varje styrelsemedlem äger en (1) röst. Vid lika röstetal äger ordförande
utslagsröst.

Sammanträde

§7

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller, vid förfall för
denna, av vice ordförande. Extra styrelsesammanträde utlyses, då minst
två (2) styrelseledamöter eller en (1) revisor så begär. Ordinarie ledamot
som ej kan närvara på möte ansvarar själv för att meddela ordförande.
Kallelse och föredragningslista till styrelsemöte skall anslås i sektionens
föreningslokaler minst tre (3) dagar i förväg.

Rättigheter vid
sammanträde

§8

Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid styrelsesammanträde tillkommer
styrelsens medlemmar. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer sektionens revisorer. Närvaro- och yttranderätt tillkommer medlem samt den som
styrelsen med sig adjungerar för viss fråga eller styrelsesammanträde.

Delegering

§9

Styrelsen kan delegera rätten att, i visst ärende eller grupp av ärenden, fatta
beslut å styrelsens vägnar.

Entledigande

§10

Förtroendevalda personer inom sektionen som inte entledigas på annan
nivå inom kåren skall entledigas av sektionsstyrelsen. Om vakans uppstår
i styrelsen, äger styrelsen rätt att tillsätta ny ledamot till nästkommande
stormöte. Eventuella styrelseuppdrag omfördelas inom styrelsen under denna
tid. Om ordförande, kassör eller minst tre (3) ledamöter entledigas under
pågående mandatperiod skall dessa poster tillsättas på stormöte.

Protokoll

§11

Protokoll från styrelsemöte skall finnas tillgängligt för sektionens medlemmar
senast tre (3) veckor efter styrelsemötet.
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Misstroendevotum kan ställas mot styrelsen eller enskild styrelsemedlem om
minst 1/3 av sektionens medlemmar begär det. Misstroendevotum innebär
att styrelsen måste kalla till stormöte inom fjorton (14) dagar efter det att
misstroendevotum skriftligen kommit till styrelsens kännedom. För att misstroendevotum skall godkännas krävs 2/3 majoritet av mötets röstberättigade
deltagare. Vid godkännande av misstroendevotum avgår den/de som misstroende riktats mot med omedelbar verkan. Om hela eller delar av styrelsen
avsätts så väljer mötet ny/nya styrelsemedlem(mar).

Sektionsstyrelsens presidium

Uppgift
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§1

Sektionsstyrelsens presidium har att i samråd med sektionsstyrelsen utöva
ledningen av sektionen.

§2

Sektionsstyrelsens presidium utgörs av sektionsordförande, vice ordförande
och sekreterare.

§3

I ärenden som ej tål uppskov utövar sektionsstyrelsen presidium sektionsstyrelsens befogenheter. Sådana beslut tas av en majoritet av presidiet där
ordförande skall ingå. Beslutet skall protokollföras och stadfästas av sektionsstyrelsen.

§4

Mandattid för sektionsstyrelsens presidium sammanfaller med verksamhetsåret.

§5

Sektionsstyrelsens presidium är ansvarigt inför sektionsstyrelsen för sin verksamhet.

§6

Vid förfall av ordförande, vice ordförande och/eller sekreterare utser stormöte
erforderliga ersättare för sammanträdet.

Revision och bokslut

Allmänt

§1

Inför varje verksamhetsår utser första höststormöte en (1) revisor, jämte en
(1) suppleant. Revisor och suppleant kan ej inneha post i styrelsen. Revisor
och suppleant bör ej väljas ur avgångsklasserna.

Befogenheter

§2

Sektionens revisor äger rätt att när som helst granska de tillgångar eller
värdehandlingar som sektionen har, samt ta del av räkenskaper, protokoll och
övriga handlingar som rör verksamheten.

Åligganden

§3

Det åligger revisor att varje år granska sektionens årsredovisning och
bokföring samt styrelsens ekonomiska förvaltning under föregående verksamhetsår.

Mandatperiod

§4

Mandatperiod för revisor löper från första höststormöte till första
höststormöte följande verksamhetsår.
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Revisor skall senast fem (5) dagar före första höststormöte avsluta sin
granskning av föregående räkenskapsår. Revisionsberättelse skall lämnas
till sektionens styrelse samt vara tillgänglig för sektionens medlemmar.
Berättelsen skall innefatta yttrande i fråga om ansvarsfrihet för berörda
funktionärer samt yttrande om balansräkningen.

Bokslut

§6

Bokslut skall vara upprättat senast 1 september då räkenskapsböcker, protokoll samt styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisor.

Ansvarsfrihet

§7

Frågan om ansvarsfrihet för sektionens styrelse prövas av första höststormöte.
Styrelsen får inte deltaga i omröstningen rörande ansvarsfrihet för styrelsen.

Verksamhetsrevisorer

§8

Verksamhetsrevisor är desamma som den ekonomiska revisorn. Verksamhetsrevisor skall för stormötes räkning granska sektionens verksamhet i
förhållande till stadga och stormötes beslut och upprätta en verksamhetsrapport.
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Underföreningar

Definition

§1

En undergrupp till sektionen arbetar med
specifika avgränsade frågor inom sektionen.
De grupper som ingår i begreppet ”undergrupp till sektionen” är:
1. φ-redaktionen.
2. Klubbmästeriet Faust, nedan kallad Faust.
3. Energitekniks studienämnd.
4. Teknisk fysiks studienämnd.
5. Götekommittén, nedan kallad Göte-K.
6. Enar J-kommittén, nedan kallad Enar J-K.
7. Näringslivsutskottet NärU
8. Mottagningskommittén
9. Barlag F
10. Fortuna

φ-redaktionen

§2

φ-redaktionen har till uppgift att sammanställa sektionens tidning φ, vars innehåll skall beröra sektionen och dess medlemmar.
φ-redaktionens chefredaktör väljs av stormöte.
I händelse av φ:s upplösning skall alla skulder betalas, varefter återstående
tillgångar överförs till sektionen, såvida ej någon ny sektionstidning bildas.

Klubbmästeriet
Faust

§3

Faust har till uppgift att arrangera sociala arrangemang för
främst sektionens medlemmar. I händelse av Fausts upplösning
skall alla skulder betalas, varefter återstående tillgångar
överförs till sektionen såvida ej något nytt klubbmästeri bildas.
Faust är ekonomiskt fristående från sektionen.
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Teknisk fysiks studienämnd skall bestå av minst en (1) representant
från Teknisk fysik ur varje årskurs från de tre (3) första årskurserna.
Dessutom skall ett lämpligt antal representanter från högre årskurser ingå.
Ordförande i Teknisk fysiks studienämnd är Teknisk
fysiks amanuens med ansvar för studiebevakning.
Energitekniks studienämnd skall bestå av minst en (1) representant
från Energiteknik ur varje årskurs från de tre (3) första årskurserna.
Dessutom skall ett lämpligt antal representanter från högre årskurser ingå.
Ordförande i Energitekniks studienämnd utses inom studienämnden.
Studienämnderna skall tillse att kursutvärderingar genomförs
på samtliga kurser där så är möjligt. Studienämnderna skall
genom kontakter med berörda parter aktivt söka förbättra utbildningen. Studienämnderna skall svara för att respektive utbildnings medlemmar kontinuerligt informeras om studiebevakningen. Vid behov kan även övriga sektionsmedlemmar informeras.
Respektive studienämndsordförande förbereder, kallar till och leder
ordet vid studienämndens möten, samt ansvarar för genomförandet
av dess åligganden, såvida icke studienämnden beslutar annorlunda.
God kontakt bör eftersträvas mellan de båda studienämnderna.

Göte-K och Enar
J-K

§5

Göte-K har till uppgift att ansvara för de gemensamma lokaler
som disponeras av civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik.
Enar J-K har till uppgift att ansvara för de gemensamma lokaler
som disponeras av civilingenjörsprogrammet i Energiteknik.
Det åligger Göte-K och Enar J-K att närvara vid rådssammanträden
inom Naturvetarhusets husråd för studentföreningslokaler
(NHSF) samt att följa NHSF:s stadgar och reglemente.
I händelse av Göte-K:s eller Enar J-K:s upplösning skall alla skulder betalas, varefter återstående tillgångar överförs till sektionen såvida ej någon ny
lokalgrupp bildas.

NärU

§6

NärU ansvarar för arbetsmarknadsfrågor och har till uppgift att, enligt
kap. 1 §3 punkt 4 marknadsföra medlemmarna och deras utbildningar
mot intressenter såsom arbetsgivare, företag och allmänhet. Sektionens
arbetsmarknadsansvarig, tillika sektionens representant i kårens arbetsmarknadsenhet, är ordförande för NärU. Ordförande för NärU bär ansvar för verksamhetsplanering, kontinuitetsarbete, och att enligt förordningar inom kårens
arbetsmarknadsenhet anordna sektionsspecifika arbetsmarknadsarrangemang.
NärUs ordförande väljs av stormöte.

Umeå naturvetar- och teknologkår
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Mottagningskommittén

§7

Mottagningskommittén ansvarar för att sätta igång arbetet med kommittén nästkommande mottagning och ska bestå av två (2) studenter från
Energiteknik, två (2) studenter från Teknisk fysik, två (2) studenter från
Öppen ingång och studiesocialt ansvarig i styrelsen. Studenterna bör tidigare ha engagerat sig i mottagningen. Studenterna från Öppen Ingång måste
tillhöra någon sektion under NTK. Mottagningskommittén väljs på första
höststormötet.

Barlag F

§8

Barlag F har till uppgift att jobba på
Origo under EPP, sittning och nattklubb.
Barlag F är ekonomiskt fristående från sektionen.

Fortuna
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§9

Syftet med Fortuna är att få tjejer och icke-binära att synas merutanför
klassrummet. Gruppen riktar sig till alla F-sektionister. Det långsiktiga målet
är att styrka kvinnors och icke-binäras plats i framtidens ingenjörsyrken.

Sektionens förtroendevalda i kårens enheter

Definition

§1

Sektionen har som organisation knuten till kåren skyldighet att förrätta val
inom sektionen till kårens enheter:
1. Två (2) förtroendevalda med uppgift att ansvara för utbildningsfrågor
samt att vara ledamot av kårens utbildningsbevakningsenhet.
2. En (1) förtroendevald med uppgift att ansvara för studiesociala frågor
samt att vara ledamot av kårens studiesociala enhet.
3. En (1) förtroendevald med uppgift att ansvara för kommunikationsfrågor samt att vara ledamot av kårens kommunikationsenhet.
4. En (1) förtroendevald med uppgift att ansvara för arbetsmarknadsfrågor
samt vara ledamot av kårens arbetsmarknadsenhet.

Uppgifter och
skyldigheter

§2

Förtroendevald:
1. Enligt kap. 10 §1 har till uppgift att företräda sektionens intressen i den
fråga till vilken denne i sektionen är vald.
2. Skall bedriva ett bra samarbete med den enhet av kåren där denne är
vald.
3. Enligt kap. 10 §1 skall efter varje enhetsssammanträde i kåren där
denne är ledamot avge rapportering till sektionens styrelse.
4. Enligt kap. 10 §1 meddelar sektionsordföranden om kommande dagordning.
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Sektionens mandat i kårens fullmäktige

Definition

§1

Sektionen har som organisation knuten till kåren skyldighet att förrätta val
inom sektionen till kårens fullmäktige.

Valförfarande
och
mandatperioder

§2

Valförfarande och mandatperioder gäller enligt kårens styrdokument och av
kårens fullmäktige utfärdade direktiv.
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Fyllnadsval

§3

Om av sektionen utsedd fullmäktigeledamot entledigas från sitt uppdrag skall
fyllnadsval snarast genomföras på stormöte.

Uppgifter och
skyldigheter

§4

Det åligger fullmäktigeledamot att följa den arbetsordning för förtroendevalda
som stormötet fastställt.
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Styrdokumentsändring och undanröjande av beslut

Stadgeändring

§1

Förslag till stadgeändring skall lämnas till sektionens medlemmar senast sju
(7) dagar före det stormöte som skall behandla stadgeändringsförslaget.
Ändring av sektionens stadgar kan endast ske genom likalydande beslut
med minst 2/3 majoritet på två på varandra följande stormöten med minst
tre (3) veckors mellanrum. Ändrad stadga skall lämnas till kårstyrelsen för
kännedom.

Ändring av arbetsordning

§2

Förslag till ändrad arbetsordning behandlas av stormöte och kräver bara ett
stormötesbeslut.

Undanröjande

§3

Kårens fullmäktige har rätt att undanröja beslut i sektionen som strider mot
kårens stadga eller av beslutsreglemente.

Ändring av policysamling

§4

Förslag till ändring i policysamlingen behandlas av stormöte och kräver endast ett stormötebeslut.

Göte

§1

De gemensamma lokaler civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik disponerar
skall kallas Göte efter locket till burken för fikabetalning.

Enar J

§2

De gemensamma lokaler civilingenjörsprogrammet i Energiteknik disponerar
skall kallas Enar J enligt Energiföreningens beslut.

F-sektionens pris
för hedervärda
insatser

§3

Varje år bör F-sektionens pris för hedervärda insatser delas ut till en (1)
eller flera personer som utmärkt sig på ett för sektionen fördelaktigt sätt.
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Övrigt

Sektionens ordförande väljer en grupp om minst tre (3) sektionsmedlemmar
som i samråd väljer pristagare. Med priset skall en motivering medfölja.
Priset delas ut på vårens sista stormöte.
Tolkning

§4

Vid tvist angående tolkningen av denna stadga hänvisas till kårens inspektor
för tvistens lösande. Inspektorns tolkning är rådgivande.
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Insignia:
1. Teknisk fysiks färger är svart, orange och grön. Deras overall skall vara
svart. De skall bära orange spegatter till teknologmössan. I enlighet
med kårens reglemente bäres en spegatt för varje påbörjat studieår.
2. Energitekniks färger är vinrött och marinblått. Deras overall skall
vara marinblå. De skall bära vinröda spegatter till teknologmössan.
I enlighet med kårens reglemente bäres en spegatt för varje påbörjat
studieår.
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