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Bilaga 1
Dagordning

2022-01-27, Lund

Ordförande Jacob Johnsson, Vice Ordförande Vilma Sand

§ Ärende Åtgärd

§ 1 TFMÖ Beslut
§ 2 Val av mötesfunktionärer Beslut
§ 3 Adjungeringar Beslut
§ 4 Mötets utlysande Beslut

a) Utlysande
b) Föredragningslista

§ 5 Motioner Beslut
§ 6 Val av funktionärer Beslut
§ 7 Övrigt Diskussion
§ 8 TFMA Beslut



Bilaga 2
Motioner

Avvika från – Reglemente
Inskickat av:
Branschdagsgruppen som företräds av Nestor Bacos och Natasha Majbrink

Förslag:
Härmed föreslår vi att det bör röstas igenom att vi ska få bryta mot reglementet. I nuläget
skall, enligt reglementet, Branschdagen äga rum i februari. Vi önskar dock att flytta den till
mars. För att detta ska vara möjligt på korrekt sätt behöver vi bryta mot reglementet.
Bakgrund till detta förslag följer nedan.

I och med att den rådande pandemin tilltagit igen kommer inte V-sektionens
arbetsmarknadsmässa, Branschdagen, kunna bli av som vanligt. Vi i Branschdagsgruppen har
arbetat fram två möjliga scenarion att arbeta efter. Antingen genomförs mässan på distans i
februari likt 2021 eller så skjuts mässan fram till mars i förhoppning att den kan genomföras
fysiskt då. Skulle detta fortfarande inte vara möjligt kommer mässan bli av ändå, på distans.

Genom en enkät utskickad till företagen, som ungefär hälften av dom anmälda företagen
svarat på framgår det att 80% önskar att skjuta på mässan och att 55% hellre betalar en
avbokningsavgift än att delta digitalt (detta i skrivande stund, 5/1-2022). Detta visar på ett
stort bortfall av närvaro, något som inte gynnar någon av oss studenter.

Med det sagt anser vi att valet borde vara enkelt.

Styrelsens motionssvar:
Vi i styrelsen tycker det är viktigt med god kontakt med näringslivet och branschdagen är
viktig för att uppnå detta. Corona har redan begränsat möjligheten till kontakt med företag för
många av oss v-sektionister. Därför är förslaget om att senarelägga branschdagen, så att
branschdagen förhoppningsvis kan genomföras fysiskt på plats ett förslag vi i styrelsen håller
med om. Att avvika från reglementet gynnar alla v-sektionister och möjliggör en branschdag i
sann v-anda. Vi i styrelsen håller därför med om att detta är ett bra förslag.



Bilaga 3
Valprocedur





Bilaga 4
Ordning för val av
funktionärer

Styrelsen

a) Näringslivsordförande
b) Utbildningsminister


