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Inskickat av:  

Adam Larsson, Skattmästare 2020 
 

Förslag: 
Närhet är viktigt framförallt under sektionsmöten och styrelsemöten. Det är något man aldrig 

kan få för lite av, därför tycker jag att det behövs en förändring av sektionens reglemente. Jag 

föreslår:  

- att sektionens Ordförande ska hälsa alla närvarande medlemmar under sektionsmöten och 

styrelsemöten med en kram när denne går in i lokalen  

- att sektionens Ordförande alltid har ett glatt leende på läpparna innan/under/efter kramen 

Nuvarande avsnitt: 

KAP 3   ORDFÖRANDE 

 § 3 Ordförande  

Ordförande ska känna ansvar för hela Sektionens verksamhet och hålla god kontakt med 

omvärlden. Detta konkretiseras i följande förmaningar:  

Det åligger Ordförande:  

a) att representera Sektionen i alla officiella sammanhang, typ jubileum och invigningar.  

b) att kalla berörda till styrelsemöten och publicera en kallelse på sektionens hemsida. 

c) att hålla tal på uppropet, nollegasquen, Vinterfesten, Branschdagsgasquen samt 

eventuellt sektionsjubileum.  

d) att skriva verksamhetsberättelsen och lämna den till efterträdande styrelse senast fem 

läsdagar före påföljande vårterminsmöte. Denna ska baseras på samtliga mästeriers 

verksamhetsberättelser.  

e) att stolt bära sektionsregalierna till högtidsdräkt.  

f) att med inlevelse föra mystiken kring skiftet vidare.  

g) att hämta posten på Kåren och hos vaktmästaren minst två gånger per vecka. Om röd 

dag infaller någon vardag bör Ordförande inte hämta posten denna dag, ty post utdelas 

ej på röda dagar.  

h) att skicka glada vykort till sektionen så fort ordförande befinner sig mer än tre mil 

från V-huset. 

i) att hålla sig och Sektionen på god fot med Inspektor, Vaktmästare och Cafépersonal.  



j) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vidsista dagen på 

verksamhetsåret.  

k) att hålla ordning på beslutsuppföljningen mellan terminsmötena 

l) att som nybliven firmatecknare deltaga på C-certsutbildningen som hålls av 

tillståndsenheten.  

m) att representera V-sektionen i TLTHs ordförandekollegie.  

n) att vara minst 20 år gammal 

Ändras till: 

KAP 3   ORDFÖRANDE 

 § 3 Ordförande  

Ordförande ska känna ansvar för hela Sektionens verksamhet och hålla god kontakt med 

omvärlden. Detta konkretiseras i följande förmaningar:  

Det åligger Ordförande:  

a) att representera Sektionen i alla officiella sammanhang, typ jubileum och invigningar.  

b) att kalla berörda till styrelsemöten och publicera en kallelse på sektionens hemsida. 

c) att hålla tal på uppropet, nollegasquen, Vinterfesten, Branschdagsgasquen samt 

eventuellt sektionsjubileum.  

d) att skriva verksamhetsberättelsen och lämna den till efterträdande styrelse senast fem 

läsdagar före påföljande vårterminsmöte. Denna ska baseras på samtliga mästeriers 

verksamhetsberättelser.  

e) att stolt bära sektionsregalierna till högtidsdräkt.  

f) att med inlevelse föra mystiken kring skiftet vidare.  

g) att hämta posten på Kåren och hos vaktmästaren minst två gånger per vecka. Om röd 

dag infaller någon vardag bör Ordförande inte hämta posten denna dag, ty post utdelas 

ej på röda dagar.  

h) att skicka glada vykort till sektionen så fort ordförande befinner sig mer än tre mil 

från V-huset. 

i) att hålla sig och Sektionen på god fot med Inspektor, Vaktmästare och Cafépersonal.  

j) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vidsista dagen på 

verksamhetsåret.  

k) att hålla ordning på beslutsuppföljningen mellan terminsmötena 

l) att som nybliven firmatecknare deltaga på C-certsutbildningen som hålls av 

tillståndsenheten.  

m) att representera V-sektionen i TLTHs ordförandekollegie. 

n) att vara minst 20 år gammal 

o) att sektionens Ordförande ska hälsa alla närvarande medlemmar under sektionsmöten 

och styrelsemöten med en kram när denne går in i lokalen  

p) att sektionens Ordförande alltid har ett glatt leende på läpparna innan/under/efter 

kramen 

 

 

 


