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Bilaga 1 
Dagordning 
 
2018-02-15, Lund 

Ordförande, Susanna Sjöstrand 

§  Ärende       Åtgärd 
_______________________________________________________________ 

§ 1  TFMÖ       Beslut 

 

§ 2 Val av mötesfunktionärer    Beslut 

 

§ 3  Adjungeringar      Beslut 

 

§ 4 Mötets utlysande     Beslut 

 

a) Utlysning 

b) Föredragningslista 

 

§ 5 Meddelanden      Information 

 

a) Övriga meddelanden  

    

§ 6 Beslutsuppföljning     Beslut 

 

§ 7 Motioner      Beslut 

 

§ 8 Propositioner      Beslut 

  

§ 9 Övrigt       Diskussion 

 

§ 10 TFMA       Beslut 

 

 

  



 

Bilaga 2 
Beslutsuppföljning  

 
 

Ändringsförslag 1- Stadga 
 

Förslag: 
V-sektionen är en sektion med medlemmar från flera olika ingenjörs- och masterprogram som 

förenas i den gemensamma kopplingen till samhällsbyggnad. Sektionens namn har en 

historisk koppling till civilingenjörsprogrammet i väg- och vattenbyggnad, men sektionen 

finns till för att främja alla medlemmar oavsett programtillhörighet. För att belysa sektionens 

bredd och poängtera att sektionen är till för samtliga medlemmar yrkar vi på att att V-

sektionen byter namn till V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad. 

 

Nuvarande avsnitt: 
§ 1:1 Benämning V-sektionen, i denna stadga kallad Sektionen, är en del av Teknologkåren 

vid Lunds Tekniska Högskola, i denna stadga kallad Kåren. 

 

Ändras till: 
§ 1:1 Benämning V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad i denna stadga kallad 

Sektionen, är en del av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, i denna stadga kallad 

Kåren. 

 

Att det som konsekvens av ändringen ovan ändras på övriga ställen i styrdokumenten till det 

nya namnet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Bilaga 3 
Motioner  
 

Ändringsförslag 1- Reglemente 
Inskickat av: L-tek 

 

Förslag: 
Under hösten har en diskussion förts om att föra L-tek närmre V-sektionen och därför göra en 

sammanslagning och flytta in L-teks verksamhet under sektionen. Avvecklingen av L-tek har 

nu röstats igenom på L-teks VT-möte och kommer att träda i kraft vid antagande av ett 

programutskott för Lantstudenter på Sektionen, likt VoV-event.  

 

Nedan finns förslag för L-teks fortsatta verksamhet som utskott på sektionen. 

 

Nuvarande avsnitt: 
§ 4:8 VoV-event            

VoV-events uppgift är att ge Väg-och vattenstudenterrna en naturlig mötesplats 

genom skapandet av events. 

 

Det åligger VoV-event: 

a) att anordna 1-2 programriktade events per år för Väg- och vattenstudenter  

b) att planera och ha hand om programveckan för Väg- och vattenstudenterna 

under nollningen 

c) att inte konkurrera med V-sektionens övriga events.  

d) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete 

e) att främja Väg-och vattenstudenternas sociala kompetens så denna ej försvinner 

f) att bestå av en VoV-mästare samt 3-5 VoVvar 

 

 Det åligger VoV-mästaren: 

a) att ansvara för VoV-events verksamhet 

b) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete 

 

Det åligger VoVvar: 

a) att bestå av 3-5 personer 

b) att bistå VoV-mästaren i det löpande arbetet 

 
Ändras till: 
§ 3:10 Programutskottet 

Programutskottet består av de eventgrupper som ansvarar för de programspecifika 

evenemnagen på sektionen. 

§ 3:10:1 VoV-event            

VoV-events uppgift är att ge Väg-och vattenstudenterrna en naturlig mötesplats 

genom skapandet av events. 

 

Det åligger VoV-event: 

g) att anordna 1-2 programriktade events per år för Väg- och vattenstudenter  

h) att planera och ha hand om programveckan för Väg- och vattenstudenterna 

under nollningen 

i) att inte konkurrera med V-sektionens övriga events.  

j) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete 

k) att främja Väg-och vattenstudenternas sociala kompetens så denna ej försvinner 

l) att bestå av en VoV-mästare samt 3-5 VoVvar 



 

 

 Det åligger VoV-mästaren: 

c) att ansvara för VoV-events verksamhet 

d) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete 

 

Det åligger VoVvar: 

c) att bestå av 3-5 personer 

d) att bistå VoV-mästaren i det löpande arbetet 

 

 

§ 3:10:2 L-tek         

L-teks uppgift är att ge Lantmäteristudenterna en naturlig mötesplats genom skapandet 

av events. Det åligger L-tek: 

 

a)   att anordna 1-2 programriktade events per år för Lantmäteristudenter. 

b) att planera och ha hand om programveckan för Lantmäteristudenterna under 

nollningen, samt gå på programsittningen. 

c)      att inte konkurrera med sektionens övriga events. 

d)     att löpande uppdatera Vice Ordförande om deras arbete. 

e) att främja Lantmäteristudenternas sociala kompetens så denna ej försvinner. 

f)      att bestå av en Lantmästare samt 3-5 Lantisar. 

g) att arrangera/åka på Nordiskt möte och att ha företräde till att delta i Nordiskt 

möte, övriga platser fylls i första hand upp av Lantmäteristudenter i styrelsen. 

h) att tillsammans med Valberedningen utse en Balmästare i samband med 

Vårterminsmötet var femte år med start år 2021. 
i) att internt välja en Nordiskt Möte-ansvarig som sköter kontakten med de 

övriga deltagarna samt arrangerar mötet då det hålls i Sverige. 

j) att ansvara över underhåll på L-vägen samt L-tek-rummet. L-tek ska internt 

välja en lokalansvarig, det åligger den ansvariga att gå på Husstyrelsemötena 

i E-huset. 

k)  att ansvara för uthyrning av värdeskåpen på L-vägen. 

  

                                   Det åligger Lantmästaren: 

a)      att ansvara för L-teks verksamhet 

b)     att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete 

c)  att hålla god kontakt med husprefekten 

  

Det åligger Lantisar: 

a)      att bestå av 3-5 personer 

b)     att bistå Lantmästaren i det löpande arbetet 

 

 Det åligger Balmästaren: 

a) att utse valfritt antal medarbetare 

 

Motionssvar: 
L-tek och V-sektionen har tillsammans under en tid jobbat för en sammanslagning mellan den 

ideella föreningen och sektionen. Styrelsen tycker att L-tek, tillsammans med yrkanden från 

andra Lantmäteristudenter, har kommit fram till ett bra förslag på hur man ska tillgodose 

deras behov då de blir ett utskott under sektionen. Då Väg och Vattenstudenterna har ett 

utskott som arrangerar programspecifika evenemang för dem passar det utmärkt att även 

Lantmäteristudenterna har det. 

 

Styrelsen yrkar därför bifall på motionen. 

  



 

Bilaga 3:1 - förslag för L-teks fortsatta verksamhet 
på sektionen 

Avveckling L-tek 
 
Nedan finnes beskrivning för vad som händer vid avveckling av den ideella föreningen  
L-tek och överföring av dess verksamhet till V-sektionen.  
 
Funktionärsposter L-tek 
I L-teks organisation är det i dagsläget några funktionärposter som inte fyller en jättestor 
funktion eller som kommer tillgodoses av sektionen och kommer därför strykas vid en 
sammanslagning.  
 
- Ordförandeposten kommer inte behövas och inte heller sitta kvar som Lantmästare i  

V-styrelsen. Istället tillsätts en Vice ordförande i styrelsen.  
 

- Eventutskottet L-teks ekonomi kommer budgeteras och skötas av sektionen.  
 

- Näringslivet kommer skötas av Näringslivsutskottet på sektionen, likaså 
alumniverksamheten. 
 

- Studiebevakningen fortsätter som vanligt och sköts av sektionen. 
 

- Event kommer skötas av eventutskottet L-tek som ersätter Eventansvarig.  
 

- Sekreterare kommer tas bort. 
 

- Styrelsens informationsansvarige kommer tillsammans med eventutskottet L-tek fixa 
planscher, fb-events m.m. 
 

- Balmästaren kommer utlysas av sektionen vart femte år när det är dags för jubileum. 
 

- Mentorsprogrammet flyttas över till sektionen.  
 

- Övriga funktionärsposter (sångcanteurer & fotograf) kommer tillgodoses av sektionen. 
 
 
Eventutskottet  L-tek 
Under V-sektionen så införs det ett eventutskott på 4-6 personer som Vice Ordförande i 

styrelsen ansvarar för. Arbetsuppgifter: 

- Hålla i 1-2 programinriktade event per år för Lantmäteristudenter 

 

- Ansvara för vecka 0 samt gå på programsittningen 

 

- Arrangera/åka på Nordiskt möte 

De tillsammans med Lantmäteristudenter i styrelsen har förtur till platserna i Nordiskt 

möte. Internt kommer någon i gruppen ansvara för nordiskt möte. 



 

Budgetförslag 

L-tek 

Evenemang     - 6 000 

Nollning    - 2 500 

Nordiskt möte      - 4 000 

Kläder  6 - 400 - 2 400 

Fika  6 - 50 - 300 

Underhåll L-vägen    - 1 000 

Summa    - 16 200 

 

Utöver ovanstående kommer 4 000 kr avsättas till en jubileumsfond för Lantmäteristudenter. 

 

 

Näringslivet 

NGL kommer gå in under NGV. Utöver Näringslivsansvarig i styrelsen kommer det sedan 

finnas 7 näringslivskontakter + 2-5 alumniansvariga. Varje år ska det vara minst 4 st 

företagsevent som är riktade specifikt mot Lantmäteristudenter. Inkomsterna går till 

sektionen och fördelas sedan jämnt över dess medlemmar. 

 

 

Studierådet 

Utbildningsministern i styrelsen kommer ansvara för de tre studierådsordförandena i 

respektive program. Valet av Studierådsordförande L kommer att väljas internt inom 

Studierådet likt hur det gjordes för Studierådsordförande VoV i år. Det kommer även att 

finnas en budget för Studieråd L likt det finns för Studieråd V (nollbudgeterad).  

 

 

L-vägen 

Så länge L-studenterna har kvar sina föreläsningar i E-huset kommer L-vägen vara kvar i  

L-studenternas intresse och då kommer även det nya eventutskottet L-tek att vara kvar i  

L-tek-rummet. Det är i dagsläget inte möjligt att öppna upp access för resten av sektionen.  

 

 

Lantmäteri - jubileum 

L jubileum anordnas likt tidigare och V-sektionen ser till så att det utlyses en balkommitté 

som håller i anordningen vart femte år. V-sektionen kommer också att avsätta pengar till ett 

lant-jubileum i en jubileumsfond -  förslagsvis 4 000 kronor. Nästa jubileum äger rum 2022 

då vi fyller 30 år. 

 

 

 

 

 



 

Yrkanden för avveckling 

1. Eventutskottet skall heta L-tek 

 

2. En Lantmästare väljs in på HT-mötet som interna tillsammans med valberedningen väljer 

in 3-5 Lantisar. Undantag för övergångsåret då hela L-tek 18 får vara med om de önskar.  

 

3. Det skall avsättas pengar till vecka noll där summan ska vara proportionerlig mot Vov-

events nollningsbudget. 

 

4. Det ska vara minst 4 st företagsevent riktade specifikt mot lantmäteristudenter.  

 

5. L-tek 18 väljer internt när de går in under sektionen.  

 

6. Föreningen läggs ner under förutsättning att motionen godkänts på sektionens 

föreningsmöte. 

 

7. I L-teks budget skall 1 000 kr ingå för städ och underhåll av L-vägen.  

 

8. Vart femte år när jubileum hålls utses en balkommitté av L-tek tillsammans med 

valberedningen. 

 

9. Jubileumspengarna läggs i en jubileumsfond. 

   
 
Avtal 
Vid en förändring där omorganisation sker och L-teks åtagande fördelas över på V-sektionen 

bör ett avtal göras för att säkerställa tillhörigheter ifall förändringen inte skulle fungera och  

L-tek vill återgå till att vara en ideell förening. En rimlig prövotid innan avtalet förfaller skulle 

kunna vara två år. Exempel på vad avtalet skulle innehålla: 

- Att L-vägen samt inventarier som tillhör L-tek vid övergång, går tillbaka i L-teks ägo vid 

återgång till ideell förening. 

 

- Att pengarna som L-tek äger återgår till L-teks ägo vid återgång till ideell förening. 

 

- Inventeringslista på allt L-tek äger som till nämnd part skall återfå. 

 

Återgår inte L-tek till en ideell förening inom två år så tillfaller pengar samt inventarier till V-

sektionen. L-teks pengar öronmärks under avtalsperioden och efter det läggs pengarna till 

“Jubileum L”. 

 
Se bifogat avtal. 
Saker som måste göras: 
- Avsluta bankkonto 

- Stänga ner hemsida 



 

 

 AVTAL 
              L-tek & V-sektionen 

 

Om förändringen med att den ideella föreningen L-tek läggs ner och L-tek istället startar som 

ett utskott under V-sektionen inte skulle fungera gäller följande: 

 

- L-tek återgår till att bli en ideell förening igen. 

 

- Att L-vägen samt inventarier som tillhör L-tek vid övergång, går tillbaka i L-teks ägo 

vid återgång till ideell förening. 

 

- Att pengarna som L-tek äger vid nedläggningen återgår till L-teks ägo vid återgång till 

ideell förening. 

 

- Avtalet förfaller efter två år. 

 

- Återgår inte L-tek till en ideell förening inom två år så tillfaller pengar samt 

inventarier till V-sektionen. L-teks pengar öronmärks under avtalsperioden och efter 

det läggs pengarna till “Jubileum L”. 

 

 

 

 

__________________________    __________________________ 

Lejla Shafiee,       Susanna Sjöstrand, 

Ordförande L-tek 2018     Ordförande V-sektionen 2018 

 

 

 

 

__________________________    __________________________ 

Annie Carman,      Filip Bodin, 

Skattmästare L-tek 2018     Skattmästare V-sektionen 2018 

 

  



 

Bilaga 3 
Motioner  
 

Ändringsförslag 2- Reglemente 
 

Inlämnat av:  Lorentz Brännström, Fredrik Andersson, 

Manne Malmberg och Daniel Carlström 

 

Förslag: 
På alla större arbetsplatser i Sverige finns det idag möjlighet för anställda att sova, vila eller 

bara ha det helt tyst omkring sig. Livet som student på V-sektionen är i allra högsta grad att 

betrakta som en heltidssysselsättning, eller som man i folkmun säger, ett jobb. Därför är det 

inte mer än rimligt att Vsektionen gör sitt yttersta för att erbjuda dess medlemmar möjligheten 

att vila upp sig under dagen i ett avskilt utrymme. Vi anser att V-sektionens nuvarande arkiv 

bör omvandlas till vilorum med plats för sängar och soffor, för att utnyttja det nuvarande 

arkivets yta mer effektivt. Detta kan göras möjligt genom att stora delar av arkivet 

digitaliseras för att frigöra plats och att annat arkivmaterial förflyttas till AktUs förråd. I 

samma veva yrkar vi på att ett nytt underskott införs, Sovmästeriet, med en Sjusovare och två-

fyra Powernappare under sig, vars uppgift skall vara att alltid hålla vilorummet fräscht och 

städat. 

 

Nytt avsnitt i reglementet  

 

§ 3:10 

Sovmästeriets främsta uppgift är att bereda väg för möjliggörandet av ett vilorum på 

skolan, samt se till att detta vilorum hålls fräscht, städat och tyst.  

Det åligger Sovmästeriet 

a) att bestå av en Sjusovare och 2-4 Powernappare 

b) att hålla vilorummet fräscht, snyggt och städat 

c) att verka för att det i största möjliga mån är lugn och ro i vilorummet 

d) att samarbeta med Arkivchefen för att omstrukturera arkivet och bereda väg för 

vilorummets möjliggörande 

e) att ansvara för inköp av soffor, sängar, bord, textiler m.m. för att göra vilorummet 

hemtrevligt och mysigt 

f) att bidra med goda råd och tips på hur man sover gott på natten och dagen  

 

Motionssvar: 
Styrelsen håller med om att det är en god idé att studenter ska kunna ta en paus från plugget i 

skolan och vila. Studierådet håller tillsammans med Kåren och LTH på att utreda om det finns 

möjlighet att ordna ett vilorum i någon av skolans lokaler. Det behövs inte ett helt nytt utskott 

för detta utan det räcker att Studierådet tar det vidare. Arkivet är inte heller ett rum som man 

får “hänga” i. Dessutom har sektionen redan nu lokalbrist och styrelsen anser därför att det 

inte är ett alternativ att bli av med ett av förråden. 

 

Styrelsen yrkar därför på avslag av motion. 

  



 

Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 1- Stadga 

 
Förslag: 
Arbetsbelastningen på dagens styrelse är stor framförallt på grund av att de flesta 

styrelseledamöterna även är ansvariga för var sitt utskott. En ny post som Vice Ordförande i 

styrelsen kan avlasta och även ta över en del arbetsuppgifter som tidigare legat utspritt på de 

andra i styrelsen. 

 

En del andra uppdateringar av vilka som är adjungerade till styrelsemötena och även en 

uppdatering gällande att det är avgående Valberedning (inte styrelsen) som föreslår 

kandidater till nästa års Valberedning. 

 

Nuvarande avsnitt: 

 

KAP 8 SEKTIONENS STYRELSE 
 

 

§ 8:1 Uppgift Styrelsen har att utöva ledningen av Sektionen. 

 

 

§ 8:2 Befogenhet Styrelsen är Sektionens högsta verkställande myndighet. 

 

 

§ 8:3 Sammansättning Styrelsen utgörs av minst nio ledamöter varav följande 

alltid skall ingå: 

- Sektionsordförande 

- Infochef 

- Skattmästare 

- Utbildningsminister 

- Näringslivsansvarig 

- Sexmästare 

- Cafémästare 

- Aktivitetsutskottsordförande 

- Øverphøs 

Styrelsen utser internt en vice ordförande. 

 

 

§ 8:4 Adjungeringar Ständigt adjungerade är 

a) Inspector. 

b) Kårens Ordförande. 

c) Vetarens redaktion. 

 Styrelsen kan också adjungera övriga personer till styrelsens sammanträden. 

 

 

§ 8:7 Kallelse Styrelsens Ordförande kallar till styrelsemöten. Kallelse får ske 

muntligen och skall delges Inspector, Kårens ordförande samt Styrelsens ledamöter. 

 

 

§ 8:8 Verksamhet Det åligger styrelsen: 

a) att inför sektionsmötet ansvara för hela Sektionens verksamhet. 



 

b) att verkställa och övervaka genomförandet av sektionsmötets beslut. 

c) att tillse att gällande stadgar och reglementen för Sektionen efterlevs. 

d) att handha och ansvara för sektionens medel. 

e) att bereda inkomna förslag. 

f) att inför vårterminsmötet föreslå kandidater till Sektionens Valberedning. 

g) att i övrigt sköta löpande ärenden och på alla sätt verka för Sektionens bästa. 

 

 

Ändras till: 

 

KAP 8 SEKTIONENS STYRELSE 
 

 

§ 8:1 Uppgift Styrelsen har att utöva ledningen av Sektionen. 

 

 

§ 8:2 Befogenhet Styrelsen är Sektionens högsta verkställande myndighet. 

 

 

§ 8:3 Sammansättning Styrelsen utgörs av minst nio ledamöter varav följande 

alltid skall ingå: 

- Sektionsordförande 

- Infochef 

- Skattmästare 

- Utbildningsminister 

- Näringslivsansvarig 

- Sexmästare 

- Cafémästare 

- Aktivitetsutskottsordförande 

- Øverphøs 

Styrelsen utser internt en vice ordförande. 

 

 

 

 

 

§ 8:3 Sammansättning Styrelsen utgörs av tio ledamöter varav följande skall ingå: 

- Sektionsordförande 

- Vice Ordförande 

- Infochef 

- Skattmästare 

- Utbildningsminister 

- Näringslivsansvarig 

- Sexmästare 

- Cafémästare 

- Aktivitetsutskottsordförande 

- Øverphøs 

 

 

 

§ 8:4 Adjungeringar Ständigt adjungerade är 

a) Inspector. 

b) Kårens Ordförande. 

c) Vetarens redaktion. 

b) Sektionens Kårkontakt. 

c) BIIF-Kontakt. 

Styrelsen kan också adjungera övriga personer till styrelsens sammanträden. 

 

 



 

§ 8:7 Kallelse Styrelsens Ordförande kallar till styrelsemöten. Kallelse får ske 

muntligen och skall delges Inspector, Kårens ordförande Sektionens Kårkontakt, 

BIIF-Kontakt samt Styrelsens ledamöter.  

 

§ 8:8 Verksamhet Det åligger styrelsen: 

a) att inför sektionsmötet ansvara för hela Sektionens verksamhet. 

b) att verkställa och övervaka genomförandet av sektionsmötets beslut. 

c) att tillse att gällande stadgar och reglementen för Sektionen efterlevs. 

d) att handha och ansvara för sektionens medel. 

e) att bereda inkomna förslag. 

f) att inför vårterminsmötet föreslå kandidater till Sektionens Valberedning. 

g)f)     att i övrigt sköta löpande ärenden och på alla sätt verka för Sektionens bästa. 

  



 

 

Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 2- Stadga 
 

Förslag: 
V-sektionen får en del av Branschdagens vinst som bidrag. En mellan sektionen och L-tek 

överenskommen procentsats av detta bidrag har tidigare gått till L-tek. Då L-tek inte längre är 

en intresseförening och dess ekonomi sköts av sektionen kommer istället hela Branschdagens 

bidrag till sektionen stanna hos sektionen och fördelas över alla medlemmar. 

 

Nuvarande avsnitt: 

KAP 17 BRANSCHDAGEN 
 

§ 17:1 Definition Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag där företag 

och studenter på Sektionen får möjlighet att komma i kontakt med varandra. 

Branschdagen ägs av Sektionen, men anordnas i huvudsak av fristående ideella 

organisationer mot ersättning. Företagen på Branschdagen vänder sig till Väg- och 

vattenbyggnadsstudenter och Lantmäteristudenter. I första hand skall erbjudande om 

genomförande ges till de årligen återkommande ideella organisationerna 

Exreseföreningen och LEX, då deras organisationer vänder sig till Sektionens 

medlemmar. Eftersom en arbetsmarknadsdag konkurrerar med Sektionens och L-

Teks löpande näringslivsarbete kommer genomförande och ekonomisk fördelning 

regleras enligt följande planer: 

 

 

§ 17:2 Branschdagsplanen 

 
Branschdagsplanen 
Styrelsen 13 
2013-12-03 
 

V-sektionen (nedan Sektionen) syftar till Väg-och vattenbyggnadssektionen vid Lunds Tekniska Högskola och 

Styrelsen till Sektionens styrelse. L-tek syftar till Lantmäteriteknologernas intresseförening. Exreseföreningarna 

Exreseföreningen (Väg- och vattenbyggnad) och LEX (Lantmäteri), (nedan Exreseföreningarna), är ideella 

organisationer som varje år, om initiativ från studenter i kommande årskurs 4 finns, får möjlighet att skapas. 

Exreseföreningarna upphör att finnas efter ca 1 år.  

 

Deras mål och syfte är att arrangera så att deras medlemmar får ökad förståelse för Väg-och vatteningenjörers och 

Lantmäteriingenjörers respektive yrkesområden samt knyta kontakter med företag både i Sverige och utomlands. 

Detta innebär även studieresa. 

BRANSCHDAGEN 
 

§1 Syfte  

V-sektionen 
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 

 



 

Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag med syfte att främja kontakten mellan 

näringslivet och studenterna inom Sektionen. 

§2 Utförandekrav 

Branschdagen skall bedrivas så att servicen mot såväl näringslivet som studenterna håller hög 

klass. Utöver detta skall även representanter för de lokaler som branschdagen nyttjar hållas nöjda. 

En kontinuerlig avstämning mellan Näringslivsgrupperna och Exreseföreningarna skall föras. 

§3 Genomförande 

Branschdagen är Sektionens Branschdag och skall profileras som Sektionens Branschdag. 

Styrelsen utlyser Branschdagen och erbjuder i samband med detta utlysande Exreseföreningarna 

företräde att genomföra den. Sektionens ambition är att ha ett huvudsponsorpaket på årsbasis, där 

ett huvudsponsorskap för Branschdagen är inkluderat. Det ska, om så är fallet, framgå tydligt att 

Sektionen har en huvudsponsor vid kontakt med företag. 

 

3.1 Det åligger Sektionen 

att via Styrelsen på våren informera studenterna i årskurs 3 om möjligheten att skapa 

Exreseföreningar och via dem anordna en Branschdag. 

att arrangera eventuella lunchföredrag, casekvällar eller liknande arrangemang som 

konkurrerar med Sektionens löpande näringslivsarbete, i samband med 

Branschdagen.  

att vid behov kunna erbjuda Exreseföreningarna förvaringsutrymmen för materiel 

som rör Branschdagen. 

att erbjuda Exreseföreningarna lån av banderoller, hemsidan för företagsloggor och 

liknande materiel att använda i marknadsföringssyften. 

att ansvara för erfarenhetsåterföring mellan Exreseföreningarna och lagra data som 

Exreseföreningarna och Sektionen kan ha glädje av. 
att om inga Exreseföreningar skapas genomföra Branschdagen.  

 

 

 

 

3.2 Det åligger Exreseföreningarna  

att föra den huvudsakliga företagskontakten och arrangerandet av Branschdagen på 

ett sätt som uppfyller §1 och §2.  

att ta fram en produkt/priskatalog som skall användas för att erbjuda företag en 

produkt eller ett produktpaket. Erbjudande om lunchföredrag, casekvällar eller 

liknande arrangemang som konkurrerar med Sektionens löpande 

näringslivsarbete skall erbjudas. Genomförande av dessa enligt §3.1. 

att vid prissättning diskutera pris och få godkännande av pris från Styrelsen och L-

tek.  

 

 

§4 Tider och deadlines 

4.1 Branschdagen skall hållas någon gång i februari månad. 

4.2 Exreseföreningarnas styrelser måste innan vårterminens slut året innan ha skapats samt 

meddela Styrelsen om de tar på sig uppdraget att genomföra Branschdagen. Kontrakt 

mellan Exreseföreningarna och Styrelsen skall skrivas enligt §6.  

4.3  Styrelsen måste i god tid innan vårterminens utgång informera studenterna i årskurs 3 

enligt §3.1. 

 

 

 

§5 Ekonomi 

 

 5.1 Förhållande mellan Sektionen och Exreseföreningarna 

5.1.1 Exreseföreningarna är tillåtna att teckna en huvudsponsor för Branschdagen 

såvida Sektionen inte har en huvudsponsor där Branschdagen är 

inkluderad. Sektionen har en tidsfrist på huvudsponsor till och med augusti 

månads utgång. 

 

5.1.2 Sektionen äger rätt till sammanlagt 5-15% av den totala vinsten av 

Branschdagen.  

 



 

5.1.3 Exreseföreningarna äger rätt till sammanlagt 85-95% av den totala vinsten 

av Branschdagen. Fördelningen mellan Exreseföreningen och LEX sker 

internt mellan föreningarna. 

5.1.4 Hur den årliga fördelningen ser ut beslutas gemensamt av Sektionens och 

Exreseföreningarnas styrelser innan oktober månads utgång året innan 

Branschdagens genomförande. Beslutet ska grunda sig på solidaritet 

gentemot V-sektionen och Exreseföreningarna samt respektive parts 

kapitalbehov. Således ska fördelning årligen kunna variera utefter 

respektive förenings förväntade kapitalbehov. Överenskommelser i 

ytterligheterna av procentintervallen bör kunna motiveras utförligt. 

 

 

Vid oklarheter och tolkningsfrågor utanför detta dokument skall en diskussion mellan 

Exreseföreningarna och Styrelsen genomföras. 

 

5.2 Förhållande mellan Sektionen och L-tek 

 Kontrakt gällande fördelning skall årligen upprättas mellan Sektionen och L-tek. Kontraktet 

skall följa Fördelningsplanen i V-sektionens stadga. Förslagsvis används kontraktsförslaget i 

Sektionens reglemente. 

 

§6 Förutsättningar 

 Då Exreseföreningarna skapas och förfaller varje år skall ett kontrakt, 

förslagsvis 

 Branschdagskontraktet kap 5:1 Sektionens reglemente, årligen upprättas mellan 

Exreseföreningarna och Sektionen. Vid utebliven kontraktsskrivning tillfaller Branschdagen 

enbart Sektionen. 
 
 
 

§ 17:3 Fördelningsplanen 
Fördelningsplanen 

- Styrdokument gällande intern fördelning av vinster 

från V-sektionens Branschdag 

 
Lund, DATUM 
 

§1  Syfte: 

Detta dokument är en plan vars syfte är att bygga upp riktlinjer för det separata kontrakt (se Avtal 

Sektionen/L-tek, Sektionens reglemente) som årligen ska reglera fördelning av vinsten från Väg- 

och Vattenbyggnadssektionens (nedan Sektionen) Branschdag. Dessa vinster ska fördelas mellan 

Sektionen och Lantmäteriteknologernas intresseförening (nedan L-tek). 

 

§2 Bakgrund: 

Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag där företag får möjlighet att komma i kontakt 

med studenterna på Sektionen. Branschdagen ägs av Sektionen, men anordnas i huvudsak av 

fristående ideella organisationer mot ersättning. Företagen på Branschdagen vänder sig till Väg- 

och vattenbyggnadsstudenter och Lantmäteristudenter. Eftersom en arbetsmarknadsdag 

konkurrerar med Sektionens och L-teks löpande näringslivsarbete, kommer de vinster som 

Branschdagen inbringar delas upp mellan föreningarna enligt denna fördelningsplan. 

 

 

§3 Avtalsparter:  

Väg- och vattenbyggnadssektionen vid TLTH   

 

Lantmäteriteknologernas Intresseförening  

 

 

§4 Innehåll: 

V-sektionen 
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 

 



 

Ovanstående parter binder sig i och med kontraktskrivande till att gemensamt dela upp de vinster 

som Sektionens verksamhet inbringar i samband med arrangerandet av Branschdagen. 

Omfattningen av dessa vinster regleras separat i styrdokument gällande Branschdagens 

arrangerande, se Styrdokument gällande Branschdagen, Sektionens reglemente.  

 

Vinsten delas upp enligt kontrakt mellan berörda avtalsparters styrelser. Kontraktet skall upprättas 

årligen, enligt Styrdokument gällande Branschdagen Sektionens reglemente. För att kontraktet 

skall gälla måste denna fördelningsplan följas. Fördelningsplanens riktlinjer för kontraktet är 

följande: 

 

 

4.1  L-tek ska få ta del av mellan 5 och 15 procent av Sektionens totala vinst från 

Branschdagen.  

 

Sektionen ska få ta del av mellan 85 och 95 procent av Sektionens totala vinst 

från Branschdagen. 

 

 

4.2 Hur den årliga fördelningen ser ut beslutas gemensamt av båda avtalsparters 

styrelser innan oktober månads utgång året innan Branschdagens genomförande. 

Beslutet ska grunda sig på respektive parts antagna kapitalbehov för 

nästkommande  

verksamhetsår. Således ska fördelning årligen kunna variera utefter respektive 

förenings förväntade kapitalbehov.  

 

 

4.3 Fördelningsplanen kan åsidosättas om båda föreningarnas styrelser efter samråd 

anser att så är nödvändigt. Ett separat kontrakt för detta skall då upprättas. Detta 

händelseförlopp skall i största möjliga mån undvikas. 

 

 

 

Ändras till: 

 

KAP 17 BRANSCHDAGEN 
 

§ 17:1 Definition Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag där företag 

och studenter på Sektionen får möjlighet att komma i kontakt med varandra. 

Branschdagen ägs av Sektionen, men anordnas i huvudsak av fristående ideella 

organisationer mot ersättning. Företagen på Branschdagen vänder sig till Väg- och 

vattenbyggnadsstudenter och Lantmäteristudenter. I första hand skall erbjudande om 

genomförande ges till de årligen återkommande ideella organisationerna 

Exreseföreningen och LEX, då deras organisationer vänder sig till Sektionens 

medlemmar. Eftersom en arbetsmarknadsdag konkurrerar med Sektionens och L-

Teks löpande näringslivsarbete kommer genomförande och ekonomisk fördelning 

regleras enligt följande planer: 

 

 

 

§ 17:2 Branschdagsplanen 

 
Branschdagsplanen 

V-sektionen 
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 

 



 

Styrelsen 13 
2013-12-03 
 

V-sektionen (nedan Sektionen) syftar till Väg-och vattenbyggnads-sektionen vid Lunds Tekniska Högskola och 

Styrelsen till Sektionens styrelse. L-tek syftar till Lantmäteriteknologernas intresseförening. Exreseföreningarna 

Exreseföreningen (Väg- och vattenbyggnad) och LEX (Lantmäteri), (nedan Exreseföreningarna), är ideella 

organisationer som varje år, om initiativ från studenter i kommande årskurs 4 finns, får möjlighet att skapas. 

Exreseföreningarna upphör att finnas efter ca 1 år.  

 

Deras mål och syfte är att arrangera så att deras medlemmar får ökad förståelse för Väg-och vatteningenjörers och 

Lantmäteriingenjörers respektive yrkesområden samt knyta kontakter med företag både i Sverige och utomlands. 

Detta innebär även studieresa. 

BRANSCHDAGEN 
 

§1 Syfte  

Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag med syfte att främja kontakten mellan 

näringslivet och studenterna inom Sektionen. 

§2 Utförandekrav 

Branschdagen skall bedrivas så att servicen mot såväl näringslivet som studenterna håller hög 

klass. Utöver detta skall även representanter för de lokaler som Bbranschdagen nyttjar hållas 

nöjda. En kontinuerlig avstämning mellan Näringslivsgrupperna och Exreseföreningarna skall 

föras. 

§3 Genomförande 

Branschdagen är Sektionens Branschdag och skall profileras som Sektionens Branschdag. 

Styrelsen utlyser Branschdagen och erbjuder i samband med detta utlysande Exreseföreningarna 

företräde att genomföra den. Sektionens ambition är att ha ett huvudsponsorpaket på årsbasis, där 

ett huvudsponsorskap för Branschdagen är inkluderat. Det ska, om så är fallet, framgå tydligt att 

Sektionen har en huvudsponsor vid kontakt med företag. 

 

3.1 Det åligger Sektionen 

att via Styrelsen på våren informera studenterna i årskurs 3 om möjligheten att skapa 

Exreseföreningar och via dem anordna en Branschdag. 

att arrangera eventuella lunchföredrag, casekvällar eller liknande arrangemang som 

konkurrerar med Sektionens löpande näringslivsarbete, i samband med 

Branschdagen.  

att vid behov kunna erbjuda Exreseföreningarna förvaringsutrymmen för materiel 

som rör Branschdagen. 

att erbjuda Exreseföreningarna lån av banderoller, hemsidan för företagsloggor och 

liknande materiel att använda i marknadsföringssyften. 

att ansvara för erfarenhetsåterföring mellan Exreseföreningarna och lagra data som 

Exreseföreningarna och Sektionen kan ha glädje av. 

att om inga Exreseföreningar skapas genomföra Branschdagen.  

 

 

 

 

3.2 Det åligger Exreseföreningarna  

att föra den huvudsakliga företagskontakten och arrangerandet av Branschdagen på 

ett sätt som uppfyller §1 och §2.  

att ta fram en produkt/priskatalog som skall användas för att erbjuda företag en 

produkt eller ett produktpaket. Erbjudande om lunchföredrag, casekvällar eller 

liknande arrangemang som konkurrerar med Sektionens löpande 

näringslivsarbete skall erbjudas. Genomförande av dessa enligt §3.1. 

att vid prissättning diskutera pris och få godkännande av pris från Styrelsen och L-

tek.  

 

 

§4 Tider och deadlines 

4.1 Branschdagen skall hållas någon gång i februari månad. 



 

4.2 Exreseföreningarnas styrelser måste innan vårterminens slut året innan ha skapats samt 

meddela Styrelsen om de tar på sig uppdraget att genomföra Branschdagen. Kontrakt 

mellan Exreseföreningarna och Styrelsen skall skrivas enligt §6.  

4.3  Styrelsen måste i god tid innan vårterminens utgång informera studenterna i årskurs 3 

enligt §3.1. 

 

 

 

§5 Ekonomi 

 

 5.1 Förhållande mellan Sektionen och Exreseföreningarna 

5.1.1 Exreseföreningarna är tillåtna att teckna en huvudsponsor för Branschdagen 

såvida Sektionen inte har en huvudsponsor där Branschdagen är 

inkluderad. Sektionen har en tidsfrist på huvudsponsor till och med augusti 

månads utgång. 

 

5.1.2 Sektionen äger rätt till sammanlagt 5-15% av den totala vinsten av 

Branschdagen.  

 

5.1.3 Exreseföreningarna äger rätt till sammanlagt 85-95% av den totala vinsten 

av Branschdagen. Fördelningen mellan Exreseföreningen och LEX sker 

internt mellan föreningarna. 

5.1.4 Hur den årliga fördelningen ser ut beslutas gemensamt av Sektionens och 

Exreseföreningarnas styrelser innan oktober månads utgång året innan 

Branschdagens genomförande. Beslutet ska grunda sig på solidaritet 

gentemot V-sektionen och Exreseföreningarna samt respektive parts 

kapitalbehov. Således ska fördelning årligen kunna variera utefter 

respektive förenings förväntade kapitalbehov. Överenskommelser i 

ytterligheterna av procentintervallen bör kunna motiveras utförligt. 

 

 

Vid oklarheter och tolkningsfrågor utanför detta dokument skall en diskussion mellan 

Exreseföreningarna och Styrelsen genomföras. 

 

5.2 Förhållande mellan Sektionen och L-tek 

 Kontrakt gällande fördelning skall årligen upprättas mellan Sektionen och L-tek. Kontraktet 

skall följa Fördelningsplanen i V-sektionens stadga. Förslagsvis används kontraktsförslaget i 

Sektionens reglemente. 

 

§6 Förutsättningar 

 Då Exreseföreningarna skapas och förfaller varje år skall ett kontrakt, 

förslagsvis 

 Branschdagskontraktet kap 5:1 Sektionens reglemente, årligen upprättas mellan 

Exreseföreningarna och Sektionen. Vid utebliven kontraktsskrivning tillfaller Branschdagen 
enbart Sektionen. 

  



 

§ 17:3 Fördelningsplanen 
Fördelningsplanen 

- Styrdokument gällande intern fördelning av vinster 

från V-sektionens Branschdag 

 
Lund, DATUM 
 

§1  Syfte: 

Detta dokument är en plan vars syfte är att bygga upp riktlinjer för det separata kontrakt (se Avtal 

Sektionen/L-tek, Sektionens reglemente) som årligen ska reglera fördelning av vinsten från Väg- 
och Vattenbyggnadssektionens (nedan Sektionen) Branschdag. Dessa vinster ska fördelas mellan 

Sektionen och Lantmäteriteknologernas intresseförening (nedan L-tek). 

 

§2 Bakgrund: 

Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag där företag får möjlighet att komma i kontakt 

med studenterna på Sektionen. Branschdagen ägs av Sektionen, men anordnas i huvudsak av 

fristående ideella organisationer mot ersättning. Företagen på Branschdagen vänder sig till Väg- 

och vattenbyggnadsstudenter och Lantmäteristudenter. Eftersom en arbetsmarknadsdag 

konkurrerar med Sektionens och L-teks löpande näringslivsarbete, kommer de vinster som 

Branschdagen inbringar delas upp mellan föreningarna enligt denna fördelningsplan. 

 

 

§3 Avtalsparter:  

Väg- och vattenbyggnadssektionen vid TLTH   

 

Lantmäteriteknologernas Intresseförening  

 

 

§4 Innehåll: 

Ovanstående parter binder sig i och med kontraktskrivande till att gemensamt dela upp de vinster 

som Sektionens verksamhet inbringar i samband med arrangerandet av Branschdagen. 

Omfattningen av dessa vinster regleras separat i styrdokument gällande Branschdagens 

arrangerande, se Styrdokument gällande Branschdagen, Sektionens reglemente.  

 

Vinsten delas upp enligt kontrakt mellan berörda avtalsparters styrelser. Kontraktet skall upprättas 

årligen, enligt Styrdokument gällande Branschdagen Sektionens reglemente. För att kontraktet 

skall gälla måste denna fördelningsplan följas. Fördelningsplanens riktlinjer för kontraktet är 

följande: 

 

 

4.1  L-tek ska få ta del av mellan 5 och 15 procent av Sektionens totala vinst från 

Branschdagen.  

 

Sektionen ska få ta del av mellan 85 och 95 procent av Sektionens totala vinst 

från Branschdagen. 

 

 

4.2 Hur den årliga fördelningen ser ut beslutas gemensamt av båda avtalsparters 

styrelser innan oktober månads utgång året innan Branschdagens genomförande. 

Beslutet ska grunda sig på respektive parts antagna kapitalbehov för 

nästkommande  

verksamhetsår. Således ska fördelning årligen kunna variera utefter respektive 

förenings förväntade kapitalbehov.  

 

 

4.3 Fördelningsplanen kan åsidosättas om båda föreningarnas styrelser efter samråd 

anser att så är nödvändigt. Ett separat kontrakt för detta skall då upprättas. Detta 

händelseförlopp skall i största möjliga mån undvikas. 

V-sektionen 
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 

 



 

Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 1- Reglemente 
 

Förslag: 
Då L-tek inte längre är en intresseförening utan ett utskott under sektionen är det naturligt att 

Lantmästaren inte sitter kvar i sektionens styrelse. Då varken Lantmäteristudenterna eller Väg 

och Vattenstudenterna har någon specifik post för dem i styrelsen bör inte heller 

Brandstudenterna ha det, därför sitter inte heller Brandmästaren kvar i sektionens styrelse. För 

att fortsätta att hålla en god kontakt med BIIF-styrelsen är deras kontakt ständigt adjungerad 

till styrelsens möten. 

 

Sektionens övriga utskottschefer behöver inte regelbundet adjungeras till styrelsemötena. 

Stormöten med utskottschefer respektive funktionärer är ingenting som hålls. Istället för att 

Vice Ordförande väljs internt inom styrelsen kommer detta bli en egen post som väljs på 

Höstterminsmötet. Istället för styrelsen ansvarar nu programutskotten för de programinriktade 

eventen. 

 

Nuvarande avsnitt: 

 

KAP 2  SEKTIONENS STYRELSE 

 
§ 2:1 Styrelsen Styrelsens främsta uppgift är att se till att sektionen uppfattas positiv 

av dess medlemmar. Således ska styrelsen prioritera den verksamhet som gagnar alla 

medlemmar, typ studiebevakningen, caféet, kopieringsmaskinen, V-BiL, samt diverse 

fester. 

 

Det åligger Styrelsen: 

a) att utöver de i stadgarna angivna ledamöterna bestå av Brandmästare och 

Lantmäterimästare. 

b) att under läsperioderna hålla styrelsemöte (formellt eller informellt) minst en 

gång varannan vecka. 

c) att regelbundet adjungera övriga utskottschefer till styrelsemötena. 

d) att en gång per termin kalla samtliga utskottschefer till ett möte. 

e) att en gång per termin kalla samtliga funktionärer till ett stormöte. 

f) att kontinuerligt rapportera i sektionstidningen om vad som händer på sektionen. 

g) att hålla sig på god fot med sektionsmedlemmar och all personal i V-huset, 

speciellt betong-Bosse, eftersom både han och betong är ball. 

h) att innan utgången av vårterminens läsperiod 1 bjuda in alla medlemmar till V-

styret och bjuda på hembakat under muntra former. 

i) att hålla ett bra gyckel (vid sitt tillträde) på skiftesgasquen. 

j) att före sin avgång upprätta ett program för styrelseskiftet. 

k) att tillse att icke färdigbehandlade punkter från tidigare terminsmöten behandlas 

på nästkommande möte. 

l) att ha fyra styrelsemöten med efterträdande styrelse så att inte långsiktiga frågor 

och projekt glöms bort och läggs ner. Två innan skiftet då den gamla styrelsen 

håller i mötet, samt två efter då den nya styrelsen håller i mötet. För att mötena 

skall vara giltiga skall minst hälften av vardera styrelse vara närvarande. 

m) att inom sig utse en vice ordförande som skall vara insatt i ordförandes arbete för 

att kunna ersätta denne då ordförande inte kan medverka, samt hjälpa ordförande 

i dennes arbete. 



 

n) att snarast efter det att datum för sektionsmöte fastslagits informera 

valberedningen, talmannen och framtidsgruppen. 

o) att utse en representant till TLTHs valberedning och en representant till TLTHs 

valnämnd. 

p) att det årligen bör arrangeras minst två event för varje enskilt program inom 

sektionen. Detta kan delegeras ut till godtycklig organisation/person.  

 

Om det hembakade smakar som det ser ut i styrelserummets akvarium och fler än fem 

nollor och fyra elefanter måste magpumpas, inkompetensförklaras styrelsen med 

omedelbar verkan. 

 

§ 2:11 Brandmästare & Lantmästare 

Brand-/Lantmäterimästarens främsta uppgift är att värna om sina resp. medlemmars 

och intressen i V-sektionen. 

 

Det åligger Brand- respektive Lantmäterimästaren: 

a) att tillse att goda kontakter finnes mellan VoV-are, Brandare och 

Lantmätare. 

b) att utbyta information om vad som sker i respektive styrelser och 

intresseföreningar. 

c)      att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid 

styrelseskiftet. 

  

Om utryckning inte sker vid eventuell vidbränning av pepparkakorna vid 

pepparkakshustävlingen, inkompetensförklaras Brandmästaren. Om det råkar ligga en 
viktig polygonpunkt under V-grillen inkompetensförklaras Lantmäterimästaren. 

 

 

Ändras till: 

 

KAP 2  SEKTIONENS STYRELSE 

 
§ 2:1 Styrelsen Styrelsens främsta uppgift är att se till att sektionen uppfattas positiv 

av dess medlemmar. Således ska styrelsen prioritera den verksamhet som gagnar alla 

medlemmar, typ studiebevakningen, caféet, kopieringsmaskinen, V-BiL, samt diverse 

fester. 

 

Det åligger Styrelsen: 

a) att utöver de i stadgarna angivna ledamöterna bestå av Brandmästare och 

Lantmäterimästare. 

b) att under läsperioderna hålla styrelsemöte (formellt eller informellt) minst en 

gång varannan vecka. 

c) att regelbundet adjungera övriga utskottschefer till styrelsemötena. 

d) att en gång per termin kalla samtliga utskottschefer till ett möte. 

e) att en gång per termin kalla samtliga funktionärer till ett stormöte. 

f) att kontinuerligt rapportera i veckobrevet sektionstidningen om vad som händer 

på sektionen. 

g) att hålla sig på god fot med sektionsmedlemmar och all personal i V-huset, 

speciellt betong-Bosse, eftersom både han och betong är ball. 

h) att innan utgången av vårterminens läsperiod 1 bjuda in alla medlemmar till V-

styret och bjuda på hembakat under muntra former. 

i) att hålla ett bra gyckel (vid sitt tillträde) på skiftesgasquen nollegasquen. 

j) att före sin avgång upprätta ett program för styrelseskiftet. 

k) att tillse att icke färdigbehandlade punkter från tidigare terminsmöten behandlas 

på nästkommande möte. 

l) att ha fyra styrelsemöten med efterträdande styrelse så att inte långsiktiga frågor 

och projekt glöms bort och läggs ner. Två innan skiftet då den gamla styrelsen 

håller i mötet, samt två efter då den nya styrelsen håller i mötet. För att mötena 

skall vara giltiga skall minst hälften av vardera styrelse vara närvarande. 



 

m) att inom sig utse en vice ordförande som skall vara insatt i ordförandes arbete för 

att kunna ersätta denne då ordförande inte kan medverka, samt hjälpa ordförande 

i dennes arbete. 

n) att snarast efter det att datum för sektionsmöte fastslagits informera 

valberedningen, talmannen och framtidsgruppen. 

o) att utse en representant till TLTHs valberedning och en representant till TLTHs 

valnämnd. 

p) att det årligen bör arrangeras minst två event för varje enskilt program inom 

sektionen. Detta kan delegeras ut till godtycklig organisation/person.  

 

Om det hembakade smakar som det ser ut i styrelserummets akvarium och fler än fem 

nollor och fyra elefanter måste magpumpas, inkompetensförklaras styrelsen med 

omedelbar verkan. 

 

 

§ 2:11 Brandmästare & Lantmästare 

Brand-/Lantmäterimästarens främsta uppgift är att värna om sina resp. medlemmars 

och intressen i V-sektionen. 

Det åligger Brand- respektive Lantmäterimästaren: 

a) att tillse att goda kontakter finnes mellan VoV-are, Brandare och 

Lantmätare. 

b) att utbyta information om vad som sker i respektive styrelser och 

intresseföreningar. 

c)      att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid 

styrelseskiftet. 
  

Om utryckning inte sker vid eventuell vidbränning av pepparkakorna vid 

pepparkakshustävlingen, inkompetensförklaras Brandmästaren. Om det råkar ligga en 

viktig polygonpunkt under V-grillen inkompetensförklaras Lantmäterimästaren. 
 
 

 

 

 

  



 

Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 2- Reglemente 
 

Förslag: 
Arbetsbelastningen på dagens styrelse är stor framförallt på grund av att de flesta 

styrelseledamöterna även är ansvariga för var sitt utskott. En ny post som Vice Ordförande i 

styrelsen kan avlasta och även ta över en del arbetsuppgifter som tidigare legat utspritt på de 

andra i styrelsen. 

 

Nuvarande avsnitt: 

 

Ändras till: 

 
§ 2:3 Vice Ordförande  

Vice Ordförande skall vara insatt i Ordförandes arbete och skall kunna ersätta denne 

då ordförande inte kan medverka, samt hjälpa ordförande i dennes arbete. 

Det åligger Vice Ordförande: 

a) att hålla kontakt med programmutskotten och BIIF-representant samt övriga 

funktionärer. 

b) att bistå resten av styrelseledamöterna i deras löpande arbete. 

c) att vara Valberedningens kontaktperson. 

d) att ansvara för att styrelsen anordnar Funktionärsutbildning. 

e) att ansvara för att styrelsen anordnar den årliga Kräftskivan innan terminsstart 

i augusti. 

f) att ansvara för att styrelsen anordnar det årliga Storskiphtet under läsperiod 3. 

g) att hålla kontakt med vänsektioner på andra universitet. 

 

Om Vice Ordförande är för “trött” för att finnas tillgänglig på messenger under 24 

timmar kommer denna att inkompetensförklaras. 
 

 

  



 

 Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 3- Reglemente 
 

Förslag: 
Lantmäteristudenternas kontakt med näringslivet sköttes tidigare av L-tek. Nu när den 

näringslivsverksamheten flyttas in till sektionens Näringslivsgrupp behövs två nya poster vars 

främsta uppgift är att inom Näringslivsgruppen se till att spegla alla delar av Branschen, både 

gällande programmen och dess inriktningar. Dessa nya poster får namnen Näringslivskontakt 

Väg och Vatten respektive Näringslivskontakt Lant. Tidigare Näringslivsansvarig byter namn 

till Näringslivsordförande och är den personen som är ansvarig över hela Näringslivsgruppen 

och sitter i styrelsen. 

 

Mentorskapssamordnare för Mentorskapsprogrammen för de två programmen blir en del av 

Näringslivsgruppen. 

 

Nuvarande avsnitt: 
§2:6 Näringslivsansvarig 

                                   Det åligger Näringslivsansvarig: 

a)      att ha övergripande ansvar för Sektionens sökande av sponsorer. 

b)  att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret. 

c)      att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast vid styrelseskiftet. 

d)     att representera V-sektionen i TLTHs industrikontaktkollegie. 

e)   att samordna sektionens arbete med sökande av nollningssponsring. Detta 

arbete bör utföras av ett phøs samt en arbetsgrupp bestående av 

näringslivsansvarig själv och motsvarande representanter från BIIF och L-

tek.   

 

§ 3:4 Näringslivsgruppen 

                                 Näringslivsgruppens främsta uppgift är att hålla kontakten 

mellan näringsliv och teknologer öppen så att ingen må glömma den andres 

gruppexistens. 

  

Det åligger Näringslivsgruppen: 

a)      att för teknologernas bästa upprätthålla goda kontakter med näringslivet. 

b)     att främja teknologernas möjligheter till praktik. 

Om endast Näringslivsgruppens medlemmar erhåller välavlönade jobb 

inkompetensförklaras hela industrin. 

c)   att ha en till tre Alumniansvarig i gruppen vars uppgift är att föra kontinuerlig 

kontakt med utexaminerade V-studenter (Alumner). Uppgiften innebär att ge mervärde 

för Alumner och för de nuvarande studenterna genom samarbeten, studiebesök, 

sittningar och liknande. 

d)   att bestå av mellan fyra till sex V-studenter exklusive Näringslivsansvarig och 

Alumniansvariga. 

 

 

 

 

 

Ändras till: 



 

 
  

§2:6 Näringslivsansvarigordförande 

                                   Det åligger Näringslivsansvarigordförande: 

a)      att ha övergripande ansvar för Sektionens sökande av sponsorer. 

b)  att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret. 

c)      att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast vid styrelseskiftet. 

d)     att representera V-sektionen i TLTHs industrikontaktkollegie. 

e)   att samordna sektionens arbete med sökande av nollningssponsring. Detta 

arbete bör utföras av ett phøs samt en arbetsgrupp bestående av 

näringslivsansvarigordförande själv och motsvarande representanter från 

BIIF och L-tek.   

f) att se till att Näringslivsgruppen jobbar med likvärdig andel för varje 

program samt med bredd inom programmen. 

 

 

§ 3:4 Näringslivsgruppen 

                                 Näringslivsgruppens främsta uppgift är att hålla kontakten 

mellan näringsliv och teknologer öppen så att ingen må glömma den andres 

gruppexistens. 

  

Det åligger Näringslivsgruppen: 

a) att för teknologernas bästa upprätthålla goda kontakter med näringslivet. 

b)  att främja teknologernas möjligheter till praktik. 

c) att utöver Näringslivsordförande bestå av en Näringslivsansvarig Lant, en 

Näringslivsansvarig VoV, mellan fyra till sex näringslivskontakter, två 

Mentorskapssamordnare för Väg- och Vattenprogrammet, två 

Mentorskapssamordnare för Lantmäteriprogrammet samt Alumniansvariga. 

d) att de bör bestå av en blandning av studenter från de olika programmen. 

e) att jobba för att alla delar av branschen blir en del  i lunchföreläsningar, 

casekvällar och dylikt. Både att spegla sektionens program och programmens olika 

inriktningar. 

f) att jobba mot målet att det ska hållas minst fyra lunchföreläsningar riktade 

enbart mot Lantmäteristudenter och minst sex lunchföreläsningar riktade enbart mot 

Väg- och Vattenstudenter under varje år. 

g) att ha en till tre Alumniansvariga i gruppen vars uppgift är att föra 

kontinuerlig kontakt med utexaminerade studenter vid något av sektionens program 

V-studenter (Alumner). Uppgiften innebär att ge mervärde för Alumner och för de 

nuvarande studenterna genom samarbeten, studiebesök, sittningar och liknande. 

 

Om endast Näringslivsgruppens medlemmar erhåller välavlönade jobb 

inkompetensförklaras hela industrin. 

  



 

Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 4- Reglemente 
 

Förslag: 
De ouveraller som Informationsgruppen säljer är inte bara blå. 

 

Nuvarande avsnitt: 
§ 3:6 Informationsgruppen   

Informationsgruppens uppgift är att förse Sektionens medlemmar med information 

och diverse attiraljer samt att arkivera dessa och sprida V-sektionens budskap över 

Lund och världen. 

  

                                              Informationsgruppen består av: 

·    Infochefen 

·    PR-gruppen 

  
 Det åligger Informationsgruppen: 

a)      att handha försäljning av overaller och märken m.m. speciellt med 

hänsyn till nollningen. Dessa overaller ska vara i rätt blå sektionsfärg. 

 

 

Ändras till: 

 
§ 3:6 Informationsgruppen   

Informationsgruppens uppgift är att förse Sektionens medlemmar med information 

och diverse attiraljer samt att arkivera dessa och sprida V-sektionens budskap över 

Lund och världen. 

  
                                          Informationsgruppen består av: 

·    Infochefen 

·    PR-gruppen 

  

Det åligger Informationsgruppen: 

a)      att handha försäljning av overaller och märken m.m. speciellt med hänsyn 

till nollningen. Dessa overaller ska vara i rätt blå sektionsfärg. 

 

 
   



 

Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 5- Reglemente 
 

Förslag: 
V-sektionen får en del av Branschdagens vinst som bidrag. En mellan sektionen och L-tek 

överenskommen procentsats av detta bidrag har tidigare gått till L-tek. Då L-tek inte längre är 

en intresseförening och dess ekonomi sköts av sektionen kommer istället hela Branschdagens 

bidrag till sektionen stanna hos sektionen och fördelas över alla medlemmar. Kontraktet för 

fördelningen av bidraget mellan sektionen och L-tek är inte längre aktuellt. 

 

Nuvarande avsnitt: 

 

KAP 5 BRANSCHDAGEN 
 

Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag där företag får möjlighet att komma i kontakt 

med studenterna på Sektionen. Branschdagen ägs av Sektionen, men anordnas i huvudsak av 

fristående ideella organisationer mot ersättning.  

Företagen på Branschdagen vänder sig till Väg- och vattenbyggnadsstudenter och 

Lantmäteristudenter. I första hand skall erbjudande om genomförande ges till de årligen 

återkommande ideella organisationerna Exreseföreningen och LEX då deras organisationer 

vänder sig till Sektionens medlemmar.  

Eftersom en arbetsmarknadsdag konkurrerar med Sektionens och L-teks löpande 

näringslivsarbete kommer genomförande och ekonomisk fördelning regleras enligt följande 

planer och kontraktsförslag: 

 

 

§ 5:1 Kontraktsmall 

Branschdagskontrakt ÅRXXXX  
 
Lund, DATUM 
 
 

Avtalsparter:  

 

Väg- och vattensektionen vid TLTH, orgnr  – nedan Sektionen 

 

Exreseföreningen, orgnr  – nedan Exreseföreningen 

 

LEX, orgnr  – nedan LEX 

 

Innehåll: 
Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag. Ovanstående parter binder sig att följa Sektionens 

stadga och reglemente. Därmed skall kapitel XXX i stadgan och kapitel XXX i reglementet som 

behandlar Branschdagen följas. Exreseföreningen och LEX tar härmed på sig ansvaret att genomföra 

Branschdagen mot att få ta del av vinsterna av genomförandet.  

Kortfattad beskrivning av ekonomisk fördelning: 

 
1. Sektionen äger rätt till XX% av den totala vinsten av Branschdagen. 

V-sektionen 
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 

 



 

 

2. Exreseföreningen och LEX äger rätt till XX% av den totala vinsten av Branschdagen. 

 
Branschdagen ÅR skall enligt Branschdagsplanen i Sektionens stadga § 17:2 Branschdagsplanen äga 

rum någon gång under februari ÅR. I och med att Sektionens huvudsponsor är huvudsponsor på årsbasis 

samt att Branschdagsrelaterade casekvällar och lunchföredrag genomförs av Sektionen behöver inga 

vinsttransaktioner regleras. 

Vid kontraktsbrott från Exreseseföreningen- och/eller LEXs sida blir de, solidariskt, skyldiga Sektionen 

att betala värdet av för Sektionen uteblivna vinster samt vite på X procent av vinstvärdet för skada av, 

och minskat förtroende för, varumärket V-sektionen.  

 

Ort                                  Datum           

 

 

 

   

NAMN 

Ordförande V-sektionen ÅR 

  NAMN 

Ordförande Exreseföreningen 

ÅR 

 

 

 

 

 

 

   

NAMN 

Skattmästare V-sektionen 

ÅR 

 

  NAMN 

Ordförande LEX ÅR 

§ 5:2 Kontraktsmall V-sektionen/L-tek 

 
Kontrakt gällande fördelning av vinst 
från Branschdagen ÅRXXXX  
 
Lund, DATUM 
 

Avtalsparter:  

  

Väg- och vattensektionen vid TLTH, orgnr  – nedan Sektionen 

 

Lantmäteriteknologernas Intresseförening, orgnr  – nedan L-tek 

 

Innehåll: 

 

Ovanstående parter binder sig till att fördela vinsten från Branschdagen ÅR enligt nedan. När alla omkostnader 

för Branschdagen ÅR är avräknade skall Sektionens vinst från Branschdagen fördelas enligt nedan: 

 

 

______% av vinsten tillfaller Sektionen och 

 

______% av vinsten tillfaller L-tek. 

 

Branschdagen ÅR skall enligt Branschdagsplanen kap XXX i Sektionens reglemente äga rum någon gång under 

februari ÅR. Uppdelning av vinst samt transaktion skall senast vara genomfört per den DATUM OCH ÅR. Avtalet 

träder i kraft per det datum avtalet är dagtecknat och upphör att gälla per den SAMMA DATUM OCH ÅR SOM 

OVAN eller tidigare om så avtalas mellan föreningarna. För att kontraktet skall gälla måste Fördelningsplanen 

följas, se kap XXX i Sektionens reglemente. 

V-sektionen 
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 

 



 

 

Vid kontraktsbrott från Sektionens sida blir Sektionen återbetalningsskyldiga L-tek den procentsats av vinsten 

givet i kontraktet. Adderat till detta blir Sektionen skyldiga att betala ett vite motsvarande X % att vinstvärdet. 

 

Vid kontraktsbrott från L-teks sida tillfäller L-teks vinstandel Sektionen. 

 

Ort                                  Datum           

 

 

 

  

NAMN 

Ordförande V-sektionen ÅR 

 NAMN 

Ordförande L-tek ÅR 

 

 

 

 

 

 

  

NAMN 

Skattmästare V-sektionen ÅR 

 NAMN 

Kassör L-tek ÅR 

 

 

 

 

Ändras till: 

 

KAP 5 BRANSCHDAGEN 
 

Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag där företag får möjlighet att komma i kontakt 

med studenterna på Sektionen. Branschdagen ägs av Sektionen, men anordnas i huvudsak av 

fristående ideella organisationer mot ersättning.  

Företagen på Branschdagen vänder sig till Väg- och vattenbyggnadsstudenter och 

Lantmäteristudenter. I första hand skall erbjudande om genomförande ges till de årligen 

återkommande ideella organisationerna Exreseföreningen och LEX då deras organisationer 

vänder sig till Sektionens medlemmar.  

Eftersom en arbetsmarknadsdag konkurrerar med Sektionens och L-teks löpande 

näringslivsarbete kommer genomförande och ekonomisk fördelning regleras enligt följande 

planer och kontraktsförslag: 

 

 

 
 
§ 5:1 Kontraktsmall 

Branschdagskontrakt ÅRXXXX  
 
Lund, DATUM 
 
 

Avtalsparter:  

 

Väg- och vatten-sektionen vid TLTH, orgnr  – nedan Sektionen 

 

Exreseföreningen, orgnr  – nedan Exreseföreningen 

 

LEX, orgnr  – nedan LEX 

 

V-sektionen 
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 

 



 

Innehåll: 
Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag. Ovanstående parter binder sig att följa Sektionens 

stadga och reglemente. Därmed skall kapitel XXX i stadgan och kapitel XXX i reglementet som 

behandlar Branschdagen följas. Exreseföreningen och LEX tar härmed på sig ansvaret att genomföra 

Branschdagen mot att få ta del av vinsterna av genomförandet.  

Kortfattad beskrivning av ekonomisk fördelning: 

 
1. Sektionen äger rätt till XX% av den totala vinsten av Branschdagen. 

 

2. Exreseföreningen och LEX äger rätt till XX% av den totala vinsten av Branschdagen. 

 
Branschdagen ÅR skall enligt Branschdagsplanen i Sektionens stadga § 17:2 Branschdagsplanen äga 

rum någon gång under februari ÅR. I och med att Sektionens huvudsponsor är huvudsponsor på årsbasis 

samt att Branschdagsrelaterade casekvällar och lunchföredrag genomförs av Sektionen behöver inga 

vinsttransaktioner regleras. 

Vid kontraktsbrott från Exreseseföreningen- och/eller LEXs sida blir de, solidariskt, skyldiga Sektionen 

att betala värdet av för Sektionen uteblivna vinster samt vite på X procent av vinstvärdet för skada av, 

och minskat förtroende för, varumärket V-sektionen.  

 

Ort                                  Datum           

 

 

 

   

NAMN 

Ordförande V-sektionen ÅR 

  NAMN 

Ordförande Exreseföreningen 

ÅR 

 

 

 

 

 

 

   

NAMN 

Skattmästare V-sektionen 

ÅR 

 

  NAMN 

Ordförande LEX ÅR 

§ 5:2 Kontraktsmall V-sektionen/L-tek 

 
Kontrakt gällande fördelning av vinst 
från Branschdagen ÅRXXXX  
 
Lund, DATUM 
 

Avtalsparter:  

  

Väg- och vattensektionen vid TLTH, orgnr  – nedan Sektionen 

 

Lantmäteriteknologernas Intresseförening, orgnr  – nedan L-tek 

 

Innehåll: 

 

Ovanstående parter binder sig till att fördela vinsten från Branschdagen ÅR enligt nedan. När alla omkostnader 

för Branschdagen ÅR är avräknade skall Sektionens vinst från Branschdagen fördelas enligt nedan: 

 

 

V-sektionen 
LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 

 



 

______% av vinsten tillfaller Sektionen och 

 

______% av vinsten tillfaller L-tek. 

 

Branschdagen ÅR skall enligt Branschdagsplanen kap XXX i Sektionens reglemente äga rum någon gång under 

februari ÅR. Uppdelning av vinst samt transaktion skall senast vara genomfört per den DATUM OCH ÅR. Avtalet 

träder i kraft per det datum avtalet är dagtecknat och upphör att gälla per den SAMMA DATUM OCH ÅR SOM 

OVAN eller tidigare om så avtalas mellan föreningarna. För att kontraktet skall gälla måste Fördelningsplanen 

följas, se kap XXX i Sektionens reglemente. 

 

Vid kontraktsbrott från Sektionens sida blir Sektionen återbetalningsskyldiga L-tek den procentsats av vinsten 

givet i kontraktet. Adderat till detta blir Sektionen skyldiga att betala ett vite motsvarande X % att vinstvärdet. 

 

Vid kontraktsbrott från L-teks sida tillfäller L-teks vinstandel Sektionen. 

 

Ort                                  Datum           

 

 

 

  

NAMN 

Ordförande V-sektionen ÅR 

 NAMN 

Ordförande L-tek ÅR 

 

 

 

 
 

 

  

NAMN 

Skattmästare V-sektionen ÅR 

 NAMN 

Kassör L-tek ÅR 

 

 

 
  



 

Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 6- Reglemente 
 

Förslag: 
Karnevalsfonden tas bort då de pengarna inte kommer till nytta för medlemmar av sektionen 

utan delas upp inom Karnevalen.  

 

Var femte år firar Lantmäteriprogrammet jubileum och en Jubileumsfond Lantmäteri skapas. 

 

Nuvarande avsnitt: 

 
Bilaga 9.  

Reglerande av sektionens fonder 
Sektionen har idag ett antal fonder, alla presenterade under kap. 8 avsnitt 1. För att unvidka 

förvirring kring vad dessa fonder är tillför har denna policy tagits fram. Uttag ur någon av 

fonderna skall ansökas skriftligen till styrelsen och beslutas av styrelsen. 

 

Karnevalsfond: var fjärde år arrangeras Lundakarnevalen, självklart skall V-sektionen vara 

representerade på detta event. Men för att göra ett medverkande möjligt krävs pengar, 

därav ska sektionen årligen avsätta en lagom mängd pengar till denna fonden. 

Jubileumsfond: födelsen av vår underbara blå sektionen, en av världens under, ska självklart 

firas med pompa och ståt! Men för att vara femte år arrangera en fest som skall gå till 

historieböckerna krävs ett fondsparande, som sker i denna Jubileumsfond. 

Sångboksfond: för att förgylla sektionens sittningar, har sektionen en egen sångbok men 

denna behöver förnyas ibland. Denna sektionen skall gå till inköp av ett lager som skall räcka 

under några år. 

Projektfond: V-sektionen är en stor sektion med många taggade medlemmar, för att gör det 

möjligt att varje år genomföra olika projekt och idéer, finns det avsatt en fond för att 

underlätta den ekonomiska biten i samband med dessa event. 

V-bilsfond: vår kära sektionsbil har en tendens att användas flitigt och då även gå sönder, för 

att inte belasta budgeten, finns denna fond som även skall ingå i sparande till en ny V-bil. 

Investeringsfond: en levande sektion kräver löpande investeringar, för att kunna genomföra 

detta finns denna fonden. 

 
 

 

Ändras till: 

 
Bilaga 9.  

Reglerande av sektionens fonder 
Sektionen har idag ett antal fonder, alla presenterade under kap. 8 avsnitt 1. För att unvidka 

förvirring kring vad dessa fonder är tillför har denna policy tagits fram. Uttag ur någon av 

fonderna skall ansökas skriftligen till styrelsen och beslutas av styrelsen. 

 

Karnevalsfond: var fjärde år arrangeras Lundakarnevalen, självklart skall V-sektionen vara 

representerade på detta event. Men för att göra ett medverkande möjligt krävs pengar, 

därav ska sektionen årligen avsätta en lagom mängd pengar till denna fonden. 

Jubileumsfond: födelsen av vår underbara blå sektionen, en av världens under, ska självklart 

firas med pompa och ståt! Men för att vara femte år arrangera en fest som skall gå till 

historieböckerna krävs ett fondsparande, som sker i denna Jubileumsfond. 

Jubileumsfond Lantmäteri: för att Lantmäteriprogrammet var femte år ska kunna fira  



 

födseln av programmet med ett festligt och minnesvärt jubileumsfirande avsätts varje år 

 pengar till denna fond. 

Sångboksfond: för att förgylla sektionens sittningar, har sektionen en egen sångbok men 

denna behöver förnyas ibland. Denna sektionen skall gå till inköp av ett lager som skall räcka 

under några år. 

Projektfond: V-sektionen är en stor sektion med många taggade medlemmar, för att gör det 

möjligt att varje år genomföra olika projekt och idéer, finns det avsatt en fond för att 

underlätta den ekonomiska biten i samband med dessa event. 

V-bilsfond: vår kära sektionsbil har en tendens att användas flitigt och då även gå sönder, för 

att inte belasta budgeten, finns denna fond som även skall ingå i sparande till en ny V-bil. 

Investeringsfond: en levande sektion kräver löpande investeringar, för att kunna genomföra 

detta finns denna fonden. 
  



 

Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 3- Stadga 

 
Förslag: 
Då Studierådsordförande tidigare har gjorts om till Utbildningsminister och nu har ansvar 

över de tre Studieråden, Likabehandlingsombud och Världsmästare passar det bra med ett 

namnbyte från Studierådet till Utbildningsutskottet. 

 

Nuvarande avsnitt: 
 

KAP 10 STUDIERÅDET 
 

 

§ 10:1 Uppgift Studierådet har till uppgift att tillgodose medlemmarnas intressen i 

frågor som berör studierna och utbildningen, samt att till Kårens FM nominera 

representanter till Institutionsstyrelser, Tjänsteförslagsnämnd, Husstyrelse samt 

Utbildningsnämnd. 

 

 

§ 10:2 Sammansättning  Studierådets Styrelse består av 

Studierådsordföranden samt erforderligt antal övriga ledamöter. 

 

 

§ 10:3 Samverkan Studierådet samverkar med Kårens utbildningsutskott. 

 

 

 
Ändras till: 

 

KAP 10

 UTBILDNINGSUTSKOTTETSTUDIE

RÅDET 
 

 

§ 10:1 Uppgift UtbildningsutskottetStudierådet har till uppgift att tillgodose 

medlemmarnas intressen i frågor som berör studierna och utbildningen, samt att till 

Kårens FM nominera representanter till Institutionsstyrelser, Tjänsteförslagsnämnd, 

Husstyrelse samt Utbildningsnämnd. 

 

 

§ 10:2 Sammansättning  StudierådetsUtbildningsutskottets Styrelse består 

av Studierådsordföranden Utbildningsminister, Studierådsordförande för respektive 

program samt erforderligt antal övriga ledamöter. 

 

 

§ 10:3 Samverkan Studierådet Utbildningsutskottet samverkar med Kårens 

utbildningsutskott. 



 

Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 4- Stadga 

 
Förslag: 

Sexmästeriet består numera även av mästarposten Vice Köksmästare. 

 

Nuvarande avsnitt: 

 

KAP 11 SEXMÄSTERIET 
 

 

§ 11:1 Uppgift Sexmästeriet skall handha sektionens fest- och pubverksamhet. 

 

 

§ 11:2 Sammansättning Sexmästeriet består av Sexmästare, Vice Sexmästare, 

Sexkassör, Pubmästare, Köksmästare, Programmästare, Musikmästare, två 

Baakfyllare samt erfordeligt antal övriga ledamöter. 

 

 

Ändras till: 

 

KAP 11 SEXMÄSTERIET 
 

 

§ 11:1 Uppgift Sexmästeriet skall handha sektionens fest- och pubverksamhet. 

 

 

§ 11:2 Sammansättning Sexmästeriet består av Sexmästare, Vice Sexmästare, 

Sexkassör, Pubmästare, Köksmästare, Vice Köksmästare, Programmästare, 

Musikmästare, två Baakfyllare samt erfordeligt antal övriga ledamöter. 
  



 

Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 5- Stadga 
 

Förslag: 
Schröders minnesfond finns inte längre och det är naturligt att Skattmästaren i styrelsen har 

huvudansvaret över sektionens fonder. 

 

Nuvarande avsnitt: 
 

KAP 16 FONDER 
 

 

§ 16:1 Definition Sektionens fonder 

a) Schröders minnesfond. 

b) Ev. övriga fonder. 
 

 

§ 16:2 Schröder Schröders minnesfond är till minne av den nu avlidna 

teknologen Lars Gunnar Schröder. Medel ur fonden disponeras av minnesfond 

sektionens styrelse enligt särskilt PM. 

 

 

§ 16:3 Ev. övriga fonder PM för ev. övriga fonder skall fastställas av 

sektionsmötet. Dessa övriga fonder ansvarar för Acta fonförvaltning för. 

 
Ändras till: 

 

KAP 16 FONDER 
 

 

§ 16:1 Definition Sektionens fonder 

a) Schröders minnesfond. 

b) Ev. övriga fonder. 

 

 

§ 16:2 Schröder Schröders minnesfond är till minne av den nu avlidna 

teknologen Lars Gunnar Schröder. Medel ur fonden disponeras av minnesfond 

sektionens styrelse enligt särskilt PM. 

 

 

§ 16:3 Ev. övriga fonder PM för ev. övriga fonder skall fastställas av 

sektionsmötet. Dessa övriga fonder ansvarar för Acta fonförvaltning för. 

 

Sektionens fonder förvaltas av Skattmästaren med hjälp av övriga i styrelsen. 

  



 

 

Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 6- Stadga 
 

Förslag: 
Om funktionärsposter som sektionens revisorer står tomma och sektionen blir tvungen att ta 

in en revisorer utifrån är det dumt att binda sig till sektionens revisorer ska vara medlemmar 

av sektionen. 

 

Nuvarande avsnitt: 

 

KAP 19 REVISORER 
 

 

§ 19:1 Uppgift Revisorerna har till uppgift: 

a) att fortlöpande granska förvaltning och verksamhet. 

b) att senast tio läsdagar före Vårterminsmötet påföljande år till Sektionens 

Styrelse inlämna revisionsberättelse. 

 

 

§ 19:2 Sammansättning Revisorerna är två Styrelserevisorer, två 

Sexmästerirevisorer samt två Caférevisorer. De skall vara myndiga och medlemmar 

av Sektionen.  

 Revisorerna får inte ha något övrigt uppdrag med ekonomiansvar på 

sektionen. 

  

 

§ 19:3 Rättigheter Revisorerna har rätt: 

a) att närhelst de önskar taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra 

handlingar. 

b) begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning. 

c) att övervara samtliga sektionens myndigheters sammanträden med yttrande- 

och yrkanderätt. 

 

 

§ 19:4 Särskild revisions- Avgår ledamot i Sektionens Styrelse före 

verksamhetsårets slut, skall Revisorerna 

berättelse granska vederbörandes förvaltning samt därefter avgiva särskild 

revisionsberättelse häröver. 

 

 

 
Ändras till: 

 

KAP 19 REVISORER 
 

 



 

§ 19:1 Uppgift Revisorerna har till uppgift: 

a) att fortlöpande granska förvaltning och verksamhet. 

b) att senast tio läsdagar före Vårterminsmötet påföljande år till Sektionens 

Styrelse inlämna revisionsberättelse. 

 

 

§ 19:2 Sammansättning Revisorerna är två Styrelserevisorer, två 

Sexmästerirevisorer samt två Caférevisorer. De skall vara myndiga och medlemmar 

av Sektionen. 

 Revisorerna får inte ha något övrigt uppdrag med ekonomiansvar på 

sektionen. 

  

 

§ 19:3 Rättigheter Revisorerna har rätt: 

a) att närhelst de önskar taga del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra 

handlingar. 

b) begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning. 

c) att övervara samtliga sektionens myndigheters sammanträden med yttrande- 

och yrkanderätt. 

 

 

§ 19:4 Särskild revisions- Avgår ledamot i Sektionens Styrelse före 

verksamhetsårets slut, skall Revisorerna 

berättelse granska vederbörandes förvaltning samt därefter avgiva särskild 

revisionsberättelse häröver. 
  



 

Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 5- Stadga 

 
Förslag: 
Loggan i stadgarna är utdaterad och bör uppdateras. 

 

Nuvarande avsnitt: 

STADGAR 

 

 

 

V-SEKTIONEN 

 

INOM TLTH 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ändras till: 



 

 

STADGAR 

 

 

 

V-SEKTIONEN 

 

INOM TLTH 

 

 
 

 

  



 

 

Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 7- Reglemente 
 

Förslag: 
Uppdatering av vid vilka tillfällen Ordförande förväntas hålla tal. 

 

Nuvarande avsnitt: 

 
§ 2:2 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 sätta upp en kallelse på sektionens 

anslagstavla. 

c) att hålla tal på uppropet, vårfestligheten, nollemiddagen, höstfestligheten och 

skiftesgasquen. 

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 vid styrelseskiftet. 

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. 

 

Om Ordförande stolt super bort sektionsregalierna till högtidsdräkten kommer denne 

utan dröjsmål, inkompetensförklaras. 

 

 

 

Ändras till: 
 

§ 2:2 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 sätta upp en kallelse på sektionens 

anslagstavla. 

c) att hålla tal på uppropet, vårfestligheten, nollemiddagen, höstfestligheten och 

skiftesgasquen.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 vid styrelseskiftet. 

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. 

 

Om Ordförande stolt super bort sektionsregalierna till högtidsdräkten kommer denne 

utan dröjsmål, inkompetensförklaras. 
  



 

Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 8- Reglemente 
 

Förslag: 
Sektionens nycklar är ingenting som finns kvar. 

 

Skattmästaren har huvudansvaret för sektionens fonder. 

 

Nuvarande avsnitt: 
§ 2:3 Skattmästare Skattmästarens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla V- 

funktionärerna pengar i (av funktionären) önskad storlek, dock inom ramen för den 

precisa och verklighetsförankrade budget styrelsen lägger. Skattmästaren tilltalas av 

sektionens medlemmar med prefixet “Ung-“ plus förnamn. Detta gäller även 

skattmästare emeritus. 

 

Det åligger således Skattmästaren: 

a) att revidera liggande budget i samråd med övriga i styrelsen inför 

vårterminsmötet. Han/hon ska under höstterminsmötet presentera ett 

budgetförslag för kommande verksamhetsår, samt presentera en prognos för 

innevarande år. 

b) att presentera ett färdigt bokslut på vårterminsmötet snarast efter avgång. 

c) att om nödvändigt, uppdatera V-sektionens Ekonomipärm. 

d) att administrera utlämnandet och återtagandet av nycklar till sektionens 

förvaringsskåp och därtill hörande depositionsavgifter, mm. 

e) att stolt bära och använda det s.k. skattmästarglaset till högtidsdräkt. 

f) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid styrelseskiftet. 

g) att ansvara för alla Sektionens gemensamma nycklar, förutom skåpsnycklar, 

och att vid styrelseskiftet sköta nyckelskiftet.  

h) att till styrelseskiftet tillse att erfoderliga blanketter för att skriva över berörda 

konton finns medtagna. 

i) att representera V-sektionen i TLTHs pengakollegie. 

 

Om Skattmästaren ej fullföljer sin uppgift angående bokslut i utsatt tid eller otid, 

kommer han/hon omedelbart att inkompetensförklaras. Detsamma gäller om 

Skattmästaren lyckas undvika att få punchfläckar från sitt skattmästarglas på sin 

högtidsdräkt under ett helt verksamhetsår. 

 

Ändras till: 
 

§ 2:3 Skattmästare Skattmästarens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla V- 

funktionärerna pengar i (av funktionären) önskad storlek, dock inom ramen för den 

precisa och verklighetsförankrade budget styrelsen lägger. Skattmästaren tilltalas av 

sektionens medlemmar med prefixet “Ung-“ plus förnamn. Detta gäller även 

skattmästare emeritus. 

 

Det åligger således Skattmästaren: 

a) att revidera liggande budget i samråd med övriga i styrelsen inför 

vårterminsmötet. Han/hon ska under höstterminsmötet presentera ett 

budgetförslag för kommande verksamhetsår, samt presentera en prognos för 

innevarande år. 

b) att presentera ett färdigt bokslut på vårterminsmötet snarast efter avgång. 

c) att om nödvändigt, uppdatera V-sektionens Ekonomipärm. 



 

d) att administrera utlämnandet och återtagandet av nycklar till sektionens 

förvaringsskåp och därtill hörande depositionsavgifter, mm. 

e) att stolt bära och använda det s.k. skattmästarglaset till högtidsdräkt. 

f) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid styrelseskiftet. 

g) att ansvara för alla Sektionens gemensamma nycklar, förutom skåpsnycklar, 

och att vid styrelseskiftet sköta nyckelskiftet.  

h) att till styrelseskiftet tillse att erfoderliga blanketter för att skriva över berörda 

konton finns medtagna. 

i) att representera V-sektionen i TLTHs pengakollegie. 

j) att tillsammans med resten av styrelsen förvalta sektionens fonder. 

 

Om Skattmästaren ej fullföljer sin uppgift angående bokslut i utsatt tid eller otid, 

kommer han/hon omedelbart att inkompetensförklaras. Detsamma gäller om 

Skattmästaren lyckas undvika att få punchfläckar från sitt skattmästarglas på sin 

högtidsdräkt under ett helt verksamhetsår. 

  



 

Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 9- Reglemente 
 

Förslag: 
AktU-representanterna från BIIF och L-tek finns inte längre. Nollningens presentationslördag 

är inget som funnits de senaste åren och presentationen under nollningen har Phøset 

huvudansvar för. Programmästarkollegiet heter Aktivitetskollegiet. 

 

Nuvarande avsnitt: 

 
§ 2:4 AktuO Aktivitetsutskottsordförande ansvarar för att erbjuda en stor mängd 

av roliga aktiviteter i syfte att knyta samman sektionen och ge sektionsmedlemmarna 

en rolig paus från studierna. Dessutom ska Aktivitetsutskottsordförande hålla ett 

vakande öga på övriga styrelseledamöter (främst Ordförande) så de fullföljer sina 

uppdrag och Styrelsens beslut på ett tillfredsställande sätt. 

  

Det åligger alltså Aktivitetsutskottsordförande: 

  

a)   att sammankalla aktivitetsutskottet (de aktiverade, sportchefen samt 

representanterna från L-tek och BIIF) några gånger per termin för att sammanföra 

allas idéer om kommande aktiviteter för V-studenterna. 

b)   att göra en budget för varje aktivitet som presenteras för styrelsen för 

godkännande. 

c)   att efter varje aktivitet presentera resultatet för styrelsen. 

d)   att ansvara för att presentationslördagen blir informativ, lyckad, rolig och KORT 

ur nollornas synvinkel. 

e)   att ansvara för funktionärsträffarna 

f)    att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid styrelseskiftet. 

g)  att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret. 

h)   att representera V-sektionen i TLTHs programmästarkollegie. 

g)    att se till att BIIFs Sportbas alltid är adjungerad till AktUs möten samt 

kontinuerligt hålla denna informerad      

 

Ändras till: 

 
§ 2:4 AktuO Aktivitetsutskottsordförande ansvarar för att erbjuda en stor mängd 

av roliga aktiviteter i syfte att knyta samman sektionen och ge sektionsmedlemmarna 

en rolig paus från studierna. Dessutom ska Aktivitetsutskottsordförande hålla ett 

vakande öga på övriga styrelseledamöter (främst Ordförande) så de fullföljer sina 

uppdrag och Styrelsens beslut på ett tillfredsställande sätt. 

  

Det åligger alltså Aktivitetsutskottsordförande: 

  

a)   att sammankalla aktivitetsutskottet (de aktiverade, sportchefen samt 

representanterna från L-tek och BIIF) några gånger per termin för att sammanföra 

allas idéer om kommande aktiviteter för V-studenterna. 

b)   att göra en budget för varje aktivitet som presenteras för styrelsen för 

godkännande. 

c)   att efter varje aktivitet presentera resultatet för styrelsen. 



 

d)   att ansvara för att presentationslördagen blir informativ, lyckad, rolig och KORT 

ur nollornas synvinkel. 

e)   att ansvara för funktionärsträffarna. 

f)    att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid styrelseskiftet. 

g)   att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret. 

h)   att representera V-sektionen i TLTHs programmästarkollegie.Aktivitetskollegie. 

g)   att se till att BIIFs Sportbas alltid är adjungerad till AktUs möten samt 

kontinuerligt hålla denna informerad. 

  



 

Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 10- Reglemente 
 

Förslag: 
Det är hustomteriets uppgift att se till att V-huset hålls i prima skick, då även i microrummet.  

 

Ansvaret att sköta tandemcyklarnas kontinuerliga behov av underhåll flyttas från 

Hustomteriet till Tandemgeneralerna. 

 

Nuvarande avsnitt: 
 

§ 3:3:1 Hustomteriet          

Hustomteriet består av ett antal mindre fagra personer och bör därför utnyttjas hårt av 

Sektionen så de sällan syns till, allt för att hålla de gamla folkmyterna om tomtar vid 

liv. 

  

                                 Det åligger Hustomteriet: 

a)      att bestå av Hustomte och 4-6 stTomtenissar. 

b)     att i största och minsta allmänhet fixa och pilla på sektionen 

c)      att eventuella fel upptäcks på ett tidigt stadium och omedelbart åtgärdas. 

d)     att sköta Tandemcykelns kontinuerliga behov av underhåll. 

e)      att arrangera V-sektionens årliga funktionärstack 

  

Det åligger troligtvis Hustomteriet: 

a)      att tillse att det gamla Hustomteriets åtaganden blir utförda någon gång i en 

sådan takt att denna att-sats belastning på Hustomteriet kommer att växa 

med kvadraten på tiden. 

b)     att visa upp sig för medlemmarna minst en gång per år, gärna i anslutning 

till den 24 december. 

c)      att tillse att V-grillen är ren, snygg och hel fr.o.m. april t.o.m. september. 

d)     att komma med nya idéer om vad som ska fixas och piffas till på 

Sektionen. 

e)      att inte inse vilka begränsningar som finns för att hitta på hyss bara man 

inte frågar om lov, i alla fall inte för det man ska göra. 

f)      att ej förneka sig att klistra fast små etiketter som vittnar om de stordåd 

som utförts under hemliga former. 

g)     att laga och förbättra Sektionens realkapital så långt som möjligt. 

h)     att se till att hustomten inför sitt tillträde införskaffar en luva av digniteten 

åtminstone 40 cm lång. 

i)      att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast dagen före 

skiftesgasquen. 

j)      att ha större horisont än enbart caféet. 

  

Om Hustomten av någon händelse skulle synas till för ofta, d.v.s. på mer än en plats 

på samma gång, inkompetensförklaras hela Hustomteriet. 

 

 

§3:1:1 Tandemgeneraler 

Det åligger Tandemgeneralerna: 

a)   att se till att V-sektionen representeras och syns mycket under 

tandemstafetten de åren denna går av stapeln. 

b)     att lägga fram en rimlig budget för styrelsen senast sex veckor innan 

arrangemanget. 



 

c)      att boka och fixa allt. 

d)     att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 

skiftesgasquen. 

Ändras till: 

 
§ 3:3:1 Hustomteriet            

Hustomteriet består av ett antal mindre fagra personer och bör därför utnyttjas hårt av 

Sektionen så de sällan syns till, allt för att hålla de gamla folkmyterna om tomtar vid 

liv. 

  

                                 Det åligger Hustomteriet: 

a)      att bestå av Hustomte och 4-6 st Tomtenissar. 

b)     att i största och minsta allmänhet fixa och pilla på sektionen 

c)      att eventuella fel upptäcks på ett tidigt stadium och omedelbart åtgärdas. 

d)     att sköta Tandemcykelns kontinuerliga behov av underhåll. 

e)      att arrangera V-sektionens årliga funktionärstack 

  

Det åligger troligtvis Hustomteriet: 

a)      att tillse att det gamla Hustomteriets åtaganden blir utförda någon gång i en 

sådan takt att denna att-sats belastning på Hustomteriet kommer att växa 

med kvadraten på tiden. 

b)     att visa upp sig för medlemmarna minst en gång per år, gärna i anslutning 

till den 24 december. 

c)      att tillse att V-grillen är ren, snygg och hel fr.o.m. april t.o.m. september. 

d)     att komma med nya idéer om vad som ska fixas och piffas till på 

Sektionen. 

e)      att inte inse vilka begränsningar som finns för att hitta på hyss bara man 

inte frågar om lov, i alla fall inte för det man ska göra. 

f)      att ej förneka sig att klistra fast små etiketter som vittnar om de stordåd 

som utförts under hemliga former. 

g)     att laga och förbättra Sektionens realkapital så långt som möjligt. 

h)     att se till att hustomten inför sitt tillträde införskaffar en luva av digniteten 

åtminstone 40 cm lång. 

i)      att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast dagen före 

storskiphtetskiftesgasquen. 

j)      att ha större horisont än enbart caféet. 

h) att se till att det är rent och snyggt i microrummet så att sektionens 

medlemmar ska kunna använda microrummet utan att maten ska komma 

upp igen. 

  

Om Hustomten av någon händelse skulle synas till för ofta, d.v.s. på mer än en plats 

på samma gång, inkompetensförklaras hela Hustomteriet. 

 

 
§3:1:1 Tandemgeneraler 

Det åligger Tandemgeneralerna: 

a)      att se till att V-sektionen representeras och syns mycket under 

tandemstafetten de åren denna går av stapeln. 

b)     att lägga fram en rimlig budget för styrelsen senast sex veckor innan 

arrangemanget. 

c)      att boka och fixa allt. 

d)     att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 

skiftesgasquen. 

e) att sköta Tandemcykelns kontinuerliga behov av underhåll. 

 

  



 

Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 11- Reglemente 
 

Förslag: 
En uppdatering till aktuella evenemang och forum. 

 

Nuvarande avsnitt: 
 

§ 3:6:1 PR-gruppen 

  

PR-gruppen består av: 

·    Webmaster(1-2 st) 

·    Sektionsfotografer(2-4st) 

·    Artdirektor(1-2st) 

  

Det åligger Webbgruppen: 
a)      att informera om Sektionen på hemsidan. 

b)     att se till att informationen är aktuell. 

  

Det åligger Fotograferna: 

a) att genom bildmediet dokumentera Sektionens större evenemang såsom 

vårfestlighet,nollning, höstfestlighet, melodifestival, cocktailparty samt 

eventuella jubiléer. 

b) att kontinuerligt ställa ut sina alster för medlemmarna och uppdatera denna 

utställning med jämna intervall. 

c) att vid uppdatering montera ned de gamla alsterna och i samråd med 

Arkivarierna montera dessa bilder i lämpliga album eller dylikt. 

d) att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast dagen före 

skiftesgasquen. 

  

Fotografernas främsta uppgift är att dokumentera Sektionens verksamhet åt 

eftervärlden genom utövande av fotokonsten och ev. andra snilleblixtar. 

  

Om Fotograferna dokumenterar ett helt jubileum med linsskydden på 

inkompetensförklaras Fotograferna. 

  

Det åligger Artdirektor: 

a)      att bistå med diverse designarbete och idéer 

b)     att hjälpa till med utformning av planscher och hemsidan 

  

Ändras till: 

 
§ 3:6:1 PR-gruppen 

  

PR-gruppen består av: 

·    Webmaster(1-2 st) 

·    Sektionsfotografer(2-4st) 

·    Artdirektor(1-2st) 

  

Det åligger Webbgruppen: 

a)      att informera om Sektionen på hemsidan. 

b)     att se till att informationen är aktuell. 

  



 

Det åligger Fotograferna: 

a)      att genom bildmediet dokumentera Sektionens större evenemang såsom 

Nollegasque, Vinterfesten, Branschdagen, Temasläpp, 

Volleybollturneringenvårfestlighet, nollning, höstfestlighet, melodifestival, 

cocktailparty samt eventuella jubiléer. 

b)     att kontinuerligt ställa ut sina alster för medlemmarna och uppdatera denna 

utställning med jämna intervall. 

c)      att vid uppdatering montera ned de gamla alsterna och i samråd med 

Arkivarierna montera dessa bilder i lämpliga album eller dylikt. 

b) att kontinuerligt uppdatera sektionens sociala medier och hemsida med sina 

alster. 

c)     att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast dagen före 

skiftesgasquenstorskiphtet. 

  

Fotografernas främsta uppgift är att dokumentera Sektionens verksamhet åt 

eftervärlden genom utövande av fotokonsten och ev. andra snilleblixtar. 

  

Om Fotograferna dokumenterar ett helt jubileum med linsskydden på 

inkompetensförklaras Fotograferna. 

  

Det åligger Artdirektor: 

a)      att bistå med diverse designarbete och idéer 

b)     att hjälpa till med utformning av planscher och hemsidan 

  



 

Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 12- Reglemente 
 

Förslag: 
Ansvaret för dukning och att det finns något att äta på flyttas från Köksmästaren till 

Programmästaren. 

 

En uppdatering till aktuella evenemang. 

 

Nuvarande avsnitt: 
§ 3:7 Sexmästeriet           

                                    Sexmästeriets främsta uppgift är att stödja och anordna all social 

   verksamhet på sektionen såsom fester, evenemang och allt vad där hör till. 

Sexmästeriet består av 21 personer. Det skall eftersträvas att de 20 personerna utöver 

Sexmästaren fördelas så jämt som möjligt mellan V- L- och Bi/Rh- studenter. 

  

                                    Följande poster skall väljas av terminsmötet: 

● Sexmästare 
● Vice Sexmästare 
● Sexkassör 
● Pubmästare 
● Köksmästare 
● Vice Köksmästare 
● Programmästare 
● Musikmästare 
● Baakfyllare 
● Sexjobbare 
Resterande poster väljs sedan ut internt av redan valda sexjobbare 

                                    

Det åligger Sexmästeriet: 

a)  att anordna vår- och höstfestlighet för Sektionsmedlemmarna samt 

nollegasque, skiftesgasque och ET-slasquer. 

b)     att bjuda på fika på sektionsmötena. 

 

§ 3:7:4 Köksmästaren  Köksmästaren ser till att Sexmästeriet och dess kunder 

serveras välsmakande och ätlig föda om så önskas och är befogat. 

 

Det åligger Köksmästaren: 

a) att ansvara för Sexmästeriets matinköp och därmed tillse att Sexmästeriet har 

tillgång till den mat som önskas serveras. 

b) att ansvara för att menyer bestäms vid festtillfällen då detta är aktuellt, samt att 

maten beställs då Sexmästeriet ej själva tillagar den. 

c) att tillse att rätt utrustning finns tillhands för att tillaga och servera den mat 

Sexmästeriet ska bereda själva. 

d) att tillse att den serverade har något att äta på/ur och med. Undantag får dock 

göras för s.k. fastfood, vilken kan appliceras vid munnen via händerna. 

e) att kunna redogöra menyn/maten för dem serverade. 

f) att Köksmästarens huvudsakliga klädsel vid servering ska vara skjorta, kilt och 

frack samt förkläde, grytlappar, handduk och kockmössa om situationen så 

kräver. 



 

g) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast dagen före skiftesgasque. 

 

 

§ 3:7:7 Programmästaren 

Programmästaren skall huvudsakligen se till att information sprids om kommande 

tillställningar i sexmästeriets regi och att dukning och dekorationer är till belåtenhet 

på dessa tillställningar. 

 

Det åligger Programmästaren: 

a) att ansvara för dukning och dekorationer på tillställningar anordnade av 

sexmästeriet. 

b) att ansvara för Sexmästeriets inbjudningar. 

c) att Programmästarens huvudsakliga klädsel vid servering skall vara skjorta, kilt 

och frack. 

 

 Om Programmästaren skickar ut inbjudningar till höstfestligheten före vårfestligheten 

inkompetensförklaras denne. 

 

 

 

Ändras till: 

 
§ 3:7 Sexmästeriet           

                                    Sexmästeriets främsta uppgift är att stödja och anordna all social 

   verksamhet på sektionen såsom fester, evenemang och allt vad där hör till. 

Sexmästeriet består av 21 personer. Det skall eftersträvas att de 20 personerna utöver 

Sexmästaren fördelas så jämt som möjligt mellan VoV- L- och Bi/Rh- studenter. 

  

                                    Följande poster skall väljas av terminsmötet: 

● Sexmästare 
● Vice Sexmästare 
● Sexkassör 
● Pubmästare 
● Köksmästare 
● Vice Köksmästare 
● Programmästare 
● Musikmästare 
● Baakfyllare 
● Sexjobbare 
Resterande poster väljs sedan ut internt av redan valda sexjobbare 

                                    

Det åligger Sexmästeriet: 

a) att anordna Nollegasquen, Vinterfesten, Branschdagen, Temasläpp vår- och 

höstfestlighet för Sektionsmedlemmarna samt övrig fest- och pubverksamhet 

nollegasque, skiftesgasque och ET-slasquer. 

b)     att bjuda på fika på sektionsmötena. 

 

§ 3:7:4 Köksmästaren   Köksmästaren ser till att Sexmästeriet och dess 

kunder serveras välsmakande och ätlig föda om så önskas och är befogat. 

 

Det åligger Köksmästaren: 

a) att ansvara för Sexmästeriets matinköp och därmed tillse att Sexmästeriet har 

tillgång till den mat som önskas serveras. 

b) att ansvara för att menyer bestäms vid festtillfällen då detta är aktuellt, samt att 

maten beställs då Sexmästeriet ej själva tillagar den. 

c) att tillse att rätt utrustning finns tillhands för att tillaga och servera den mat 

Sexmästeriet ska bereda själva. 

d) att tillse att den serverade har något att äta på/ur och med. Undantag får dock 



 

göras för s.k. fastfood, vilken kan appliceras vid munnen via händerna. 

e) att kunna redogöra menyn/maten för dem serverade. 

f) att Köksmästarens huvudsakliga klädsel vid servering ska vara skjorta, kilt och 

frack samt förkläde, grytlappar, handduk och kockmössa om situationen så 

kräver. 

g) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast dagen före skiftesgasque. 

 

§ 3:7:7 Programmästaren 

Programmästaren skall huvudsakligen se till att information sprids om kommande 

tillställningar i sexmästeriets regi och att dukning och dekorationer är till belåtenhet 

på dessa tillställningar. 

 

Det åligger Programmästaren: 

a) att ansvara för dukning och dekorationer på tillställningar anordnade av 

sexmästeriet. 

b) att ansvara för Sexmästeriets inbjudningar. 

c) att Programmästarens huvudsakliga klädsel vid servering skall vara skjorta, kilt 

och frack. 

 

Om Programmästaren skickar ut inbjudningar till höstfestligheten före vårfestligheten 

inkompetensförklaras denne. 

 

  



 

Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 13- Reglemente 
 

Förslag: 
Studierådet byter namn till Utbildningsutskottet. Studieråd, Likabehandlingsombud och 

Världsmästare är en del av Utbildningsutskottet. Inom Studieråden för Väg och Vatten 

respektive Lant väljs Studierådsordförande internt. Representant i Strategigruppen för 

TLTH:s Utbildningsutskott är ingenting som Sektionen väljer och tas därför bort. 

Studerandeskyddsombud blir en del av Utbildningsutskottet. 

 

Nuvarande avsnitt: 
§ 3:8 Studierådet               

Studierådets främsta uppgift är att se till att medlemmarnas utbildning förblir en av 

landets förnämsta. 

  

Det åligger Studierådet: 

a)     att väcka opinion inom studiefrågor på Sektionen så att medlemmarna 

uppvisar en enad front gentemot skolan och övriga i sammanhanget 

aktuella makthavare. 

b)     att handha kontakten med Teknologkårens Utbildningsutskott. 

c)     att se till att kursutvärderingar utförs, antingen av institutionerna själva 

eller av Studierådet, i alla kurser som ges av institutioner inom V-

sektionen. 

d)    att se till att medlemmarnas samlade kritik framförs till kursansvariga och 

att erforderliga förändringar på kursen utföres. 

e)    att verka för rättvis poängfördelning för kurserna med hänsyn till 

svårighetsgrad och erforderlig arbetsinsats. 

f)      att med hjälp av medlemmarnas nomineringar utse Årets Lärare på V-

sektionen och att offentliggöra detta och dela ut priset under festliga 

former. 

g)    att inför TLTH:s FM-val välja representanter av V-sektionen som 

nomineras till externa poster enligt TLTH:s Reglemente Kapitel 9. 

Representanterna bör ingå i studierådet. 

h)     att välja representanter till Likabehandlingsombud och Kursutvärderare. 

i)      att välja tre (3) representanter, en från respektive program, till 

Världsmästare. 

j)      att bestå av ordförande och ett godtyckligt antal medlemmar. 

           

V-, L- och Bi-programmets studierådsmedlemmar skall alla betraktas som 

funktionärer av V-sektionen då de på var sitt håll arbetar för V-sektionens bästa och 

följer gällande reglemente. L- och Bi-programmets studieråd samordnas av respektive 

studierådsordförande inom respektive programs intresseorganisationer. 

  

  Om alla i Studierådet missar samma tenta, inkompetensförklaras studierådet. 

 

§3:8:1 V-Studierådsordförande 

Det åligger Studierådsordföranden: 

a) att hålla en kursutvärderingsutbildning för årskursrepresentanterna och 

kursutvärderarna så tidigt som möjligt efter tillsättning. 

b)   att se till att alla kurser på programmet blir utvärderade 

c)      dessutom bör studierådsordföranden sitta med i programledningen 

d)   att sammankalla V-programmets studieråd 

e)   att representera V-programmet i TLTHs studierådskollegie. 



 

f)    att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid årsskiftet. 

  

§3:8:2 L-Studierådsordförande 

Det åligger Studierådsordföranden: 

a) att hålla en kursutvärderingsutbildning för årskursrepresentanterna och 

kursutvärderarna så tidigt som möjligt efter tillsättning. 

b)   att se till att alla kurser på programmet blir utvärderade 

c)      dessutom bör studierådsordföranden sitta med i programledningen 

d)   att sammankalla L-programmets studieråd 

e)   att representera L-programmet i TLTHs studierådskollegie. 

f)    att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid årsskiftet. 

  

§3:8:3 Bi-Studierådsordförande 

Det åligger Studierådsordföranden: 

a) att hålla en kursutvärderingsutbildning för årskursrepresentanterna och 

kursutvärderarna så tidigt som möjligt efter tillsättning. 

b)   att se till att alla kurser på programmet blir utvärderade 

c)      dessutom bör studierådsordföranden sitta med i programledningen 

d)   att sammankalla Bi/Rh-programmets studieråd 

e)   att representera Bi/Rh-programmet i TLTHs studierådskollegie. 

f)    att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid årsskiftet. 

  

§3:8:4 Studierådsmedlemmar 

Studierådsmedlemmar väljs av studierådsordföranden i samråd med en oberoende part, 

förslagsvis valberedningen, och ska representera sin årskurs. 
  

§3:8:5 Kursutvärderarna 

  Det åligger Kursutvärderarna: 

a)      att utvärdera de kurser som ingår i dess block/inriktning med ett stort 

leende på läpparna. 

b)     att regelbundet medverka, både fysiskt och psykiskt, på de 

samordningsmöten som anordnas. 

  

  

§ 3:8:6 UN representanter 

UN-representanterna ska klart inse att de verkar å sektionens vägnar och bör inte lägga 

in sina privata åsikter i eventuella debatter under UN-mötena. För att erhålla en 

acceptabel kontinuitet i detta viktiga sammanhang bör UNV-representanterna var 

beredda att sitta under minst två år med inbördes förskjutna mandatperioder. 

  

  Det åligger UN-representanterna 

a)     att ingå i studierådet. 

b)    att snarast efter UN-mötena inför studierådet föredra de beslut som fattats, 

samt informera om eventuella andra frågor som tagits under mötet. 

c)      att kontinuerligt bevaka att de beslut som fattas under UN-mötena fullföljs. 

d)  att delge UN:s sekreterare om de handlingar som UN-representanterna 

ochsektionens styrelse skall erhålla inför och efter ett UN-möte inte 

tillhandahållits i tid. 

e)    att inför varje nytt verksamhetsår anordna ett introduktionsmöte med de 

nyvalda representanterna samt deras företrädare. 

  

§ 3:8:7 Representanter i programledningen 

Programledningsrepresentanterna ska klart inse att de verkar å sektionens vägnar och 

bör inte lägga in sina privata åsikter i eventuella debatter under mötena. För att erhålla 

en acceptabel kontinuitet i detta viktiga sammanhang bör representanterna i 

programledningen vara beredda att sitta under minst två år med inbördes förskjutna 

mandatperioder. 

  

  Det åligger programledningsrepresentanterna 

   a)  att ingå i studierådet. 

b)  att snarast efter programledningsmötena inför studierådet föredra de 

beslut som fattats, samt informera om eventuella andra frågor som tagits 

under mötet. 



 

c)  att kontinuerligt bevaka att de beslut som fattas under PLED-mötena 

fullföljs. 

d)   att delge PLED:s sekreterare om de handlingar som PLED-

representanterna och sektionens styrelse skall erhålla inför och efter ett 

PLED-möte inte tillhandahållits i tid. 

e)   att inför varje nytt verksamhetsår anordna ett introduktionsmöte med de 

nyvalda representanterna samt deras företrädare. 

  

§ 3:8:8 Representanter i Husstyrelsen 

Representanterna skall klart inse att de verkar å sektionens vägnar och bör inte lägga 

in sina privata åsikter i eventuella debatter under husstyrelsens möten. För att erhålla 

en acceptabel kontinuitet i detta viktiga sammanhang bör representanterna vara 

beredda att sitta under minst två år med inbördes förskjutna mandatperioder. 

  

  Det åligger representanter i Husstyrelsen 

a)   att ingå i studierådet och/eller V-styrelsen. 

b)   att inför Husstyrelsens möten diskutera föredragningslistan med 

studierådet/styrelsen. 

c)   att snarast efter Husstyrelsens möten inför studierådet/styrelsen föredra 

de beslut som fattas, samt informera om eventuella andra frågor som tagits 

upp under mötet 

d)   att kontinuerligt bevaka att de beslut som fattas under Husstyrelsens 

möten fullföljs. 

e)   att delge Husstyrelsens sekreterare om de handlingar som 

representanterna skall erhålla inför och efter ett möte inte tillhandahållits i 
tid. 

f)   att inför varje nytt verksamhetsår anordna ett introduktionsmöte med de 

nyvalda representanterna samt deras företrädare. 

  

Om någon av Husstyrelse representanterna säger något ofördelaktigt om sektionens 

verksamhet under ett Husstyrelsemöte, leder detta ovillkorligen till 

inkompetensförklaring av hela Husstyrelsen. 

  

  

§ 3:8:9 Likabehandlingsombud 

Likabehandlingsombud skall verka för att öka sektionens jämställdhet och 

likabehandling. 

  

  Det åligger Likabehandlingsombuden: 

a)   att verka för att likabehandlingsaspekterna integreras i utbildning vid V-

sektionen. 

b)   att verka för att jämställdhet och likabehandling integreras i sektionens 

verksamhet. 

c)   att vara sektionens representant i TLTH:s Likabehandlingskollegie. 

d)   att kontinuerligt uppdatera Studierådsordförande gällande hur sektionens 

likabehandlingsarbete fortlöper. 

e)   att bestå av en eller flera personer. 

  

  

§3:8:10 Representant i Strategigruppen för TLTH:s Utbildningsutskott 

Strategigruppen för TLTH:s Utbildningsutskott bereder strategiska och 

utbildningspolitiska frågor till TLTH:s utbildningsutskott. Detta innefattar bland 

annat TLTH:s åsiktsdokument. 

  

  Det åligger Representanten i Strategigruppen för TLTH:s Utbildningsutskott: 

    a)   att representera sektionen i Strategigruppen för TLTH:s 

Utbildningsutskott. 

  

§3:8:11 Världsmästare  

Världsmästaren är funktionär på sektionen som ska hjälpa de inresande och utresande 

studenterna. 

  

  Det åligger Världsmästaren: 



 

a)  att vara insatt i internationella frågor som rör V-sektionen. 

              b)  att ingå i TLTHs Världsmästarkollegie. 

c)  att närvara vid Registration Day i början av varje termin, två veckor 

innan terminsstart. 

d)  att anordna evenemang för de internationella studenterna vid sektionen. 

e)  att informera studenterna vid sektionen om utbytesstudier. 

f)  att se till att sektionen har ett internationellt perspektiv i sin organisation. 

g)  att närvara vid mötena med världsmästarkollegiet, sammankallade av 

VKOi. 

h)  att se till att mastersprogrammen tillhörande sektionen utvärderas i 

samarbete med studierådet. 

          i)  att informera internationella studenter om vad som händer på kåren och 

sektionen. 

j)  att hålla god kontakt med introduktionsansvariga samt internationella 

överstar för att kunna främja integreringen av internationella studenter. 

 

§ 4:3 Studerandeskyddsombud 

Studerandeskyddsombudets uppgift är att bevaka sektionens intressen i 

arbetsmiljöfrågor. 

 

Det åligger Studerandeskyddsombudet 

a) att deltaga i så många skyddsronder som möjligt 

b) att deltaga i utbildningar för studerandeskyddsombud 

c) att representera V-sektionen i TLTHsskyddsombudskollegie 

d) att vara representant i Husstyrelsen och HMS-kommitén  
e) att ha kännedom om vilka som är prefekter på respektive institution 

f) att vara sammankallande till BIIFs studerandeskyddsombud och Hustomteriet. 

 

Studerandeskyddsombudet bör ej ha någon annan betungande post, såsom 

styrelsemedlem eller phös. 

  

Studerandeskyddsombudet inkompetensförklaras om denne ertappas med att gillra för 

studenterna farliga fällor i V-foajé. 

 

  

Ändras till: 

 
§ 3:8 StudierådetUtbildningsutskottet               

StudierådetsUtbildningsutskottet främsta uppgift är att se till att medlemmarnas 

utbildning förblir en av landets förnämsta. Utbildningsutskottet består av 

Utbildningsministern, studieråden för de olika programmen, studerandeskyddsombud, 

likabehandlingsombud och världsmästare. Det åligger utbildningsutskottet att välja 

representanter till Kursutvärderare i studierådet, Likabehandlingsombud, 

Studerandeskyddsombud och tre (3) representanter, en från respektive program, till 

Världsmästare. 

 

  

§ 3:8:1 Studierådet  Det åligger Studierådet: 

a)     att väcka opinion inom studiefrågor på Sektionen så att medlemmarna 

uppvisar en enad front gentemot skolan och övriga i sammanhanget 

aktuella makthavare. 

b)     att handha kontakten med Teknologkårens Utbildningsutskott. 

c)      att se till att kursutvärderingar utförs, antingen av institutionerna själva 

eller av Studierådet, i alla kurser som ges av institutioner inom V-

sektionen. 

d)     att se till att medlemmarnas samlade kritik framförs till kursansvariga och 

att erforderliga förändringar på kursen utföres. 

e)   att verka för rättvis poängfördelning för kurserna med hänsyn till 

svårighetsgrad och erforderlig arbetsinsats. 

f)      att med hjälp av medlemmarnas nomineringar utse Årets Lärare på V-

sektionen och att offentliggöra detta och dela ut priset under festliga 

former. 



 

g)    att inför TLTH:s FM-val välja representanter av V-sektionen som 

nomineras till externa poster enligt TLTH:s Reglemente Kapitel 9. 

Representanterna bör ingå i studierådet. 

h)     att välja representanter till Likabehandlingsombud och Kursutvärderare. 

i)      att välja tre (3) representanter, en från respektive program, till 

Världsmästare. 

j)      att bestå av ordförande och ett godtyckligt antal medlemmar. 

           

V-, L- och Bi-programmets studierådsmedlemmar skall alla betraktas som 

funktionärer av V-sektionen då de på var sitt håll arbetar för V-sektionens bästa och 

följer gällande reglemente. L- och Bi-programmets studieråd samordnas av respektive 

studierådsordförande inom respektive programs intresseorganisationer. 

  

  Om alla i Studierådet missar samma tenta, inkompetensförklaras studierådet. 

  

§3:8:12 VoV-Studierådsordförande 

Det åligger Studierådsordföranden: 

a) att hålla en kursutvärderingsutbildning för årskursrepresentanterna och 

kursutvärderarna så tidigt som möjligt efter tillsättning. 

b) att se till att alla kurser på programmet blir utvärderade 

c) att dessutom bör studierådsordföranden sitta med i programledningen 

d) att sammankalla V-programmets studieråd 

e) att representera V-programmet i TLTHs studierådskollegie. 

f) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid årsskiftet. 

g) att väljas internt inom studierådet. 
 

  

§3:8:23 L-Studierådsordförande 

Det åligger Studierådsordföranden: 

a) att hålla en kursutvärderingsutbildning för årskursrepresentanterna och 

kursutvärderarna så tidigt som möjligt efter tillsättning. 

b) att se till att alla kurser på programmet blir utvärderade 

c)      dessutom bör studierådsordföranden sitta med i programledningen 

d) att sammankalla L-programmets studieråd 

e) att representera L-programmet i TLTHs studierådskollegie. 

f) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid årsskiftet. 

g) att väljas internt inom studierådet. 

  

§3:8:34 Bi-Studierådsordförande 

Det åligger Studierådsordföranden: 

a) att hålla en kursutvärderingsutbildning för årskursrepresentanterna och 

kursutvärderarna så tidigt som möjligt efter tillsättning. 

b) att se till att alla kurser på programmet blir utvärderade 

c)      dessutom bör studierådsordföranden sitta med i programledningen 

d) att sammankalla Bi/Rh-programmets studieråd 

e) att representera Bi/Rh-programmet i TLTHs studierådskollegie. 

f) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid årsskiftet. 

  

§3:8:45 Studierådsmedlemmar 

Studierådsmedlemmar väljs av studierådsordföranden i samråd med en oberoende part, 

förslagsvis valberedningen, och ska representera sin årskurs. 

  

§3:8:56 Kursutvärderarna 

  Det åligger Kursutvärderarna: 

a)      att utvärdera de kurser som ingår i dess block/inriktning med ett stort leende 

på läpparna. 

b)     att regelbundet medverka, både fysiskt och psykiskt, på de 

samordningsmöten som anordnas. 

  

  

§ 3:8:67 UN representanter 

UN-representanterna ska klart inse att de verkar å sektionens vägnar och bör inte lägga 

in sina privata åsikter i eventuella debatter under UN-mötena. För att erhålla en 



 

acceptabel kontinuitet i detta viktiga sammanhang bör UNV-representanterna var 

beredda att sitta under minst två år med inbördes förskjutna mandatperioder. 

  

  Det åligger UN-representanterna 

a) att ingå i studierådet. 

b) att snarast efter UN-mötena inför studierådet föredra de beslut som fattats, 

samt informera om eventuella andra frågor som tagits under mötet. 

c)      att kontinuerligt bevaka att de beslut som fattas under UN-mötena fullföljs. 

d) att delge UN:s sekreterare om de handlingar som UN-representanterna och 

sektionens styrelse skall erhålla inför och efter ett UN-möte inte 

tillhandahållits i tid. 

e) att inför varje nytt verksamhetsår anordna ett introduktionsmöte med de 

nyvalda representanterna samt deras företrädare. 

  

§ 3:8:78Representanter i programledningen 

Programledningsrepresentanterna ska klart inse att de verkar å sektionens vägnar och 

bör inte lägga in sina privata åsikter i eventuella debatter under mötena. För att erhålla 

en acceptabel kontinuitet i detta viktiga sammanhang bör representanterna i 

programledningen vara beredda att sitta under minst två år med inbördes förskjutna 

mandatperioder. 

  

  Det åligger programledningsrepresentanterna 

a) att ingå i studierådet. 

b) att snarast efter programledningsmötena inför studierådet föredra de beslut 

som fattats, samt informera om eventuella andra frågor som tagits under mötet. 
c) att kontinuerligt bevaka att de beslut som fattas under PLED-mötena 

fullföljs. 

d) att delge PLED:s sekreterare om de handlingar som PLED-representanterna 

och sektionens styrelse skall erhålla inför och efter ett PLED-möte inte 

tillhandahållits i tid. 

e) att inför varje nytt verksamhetsår anordna ett introduktionsmöte med de 

nyvalda representanterna samt deras företrädare. 

  

§ 3:8:89 Representanter i Husstyrelsen 

Representanterna skall klart inse att de verkar å sektionens vägnar och bör inte lägga 

in sina privata åsikter i eventuella debatter under husstyrelsens möten. För att erhålla 

en acceptabel kontinuitet i detta viktiga sammanhang bör representanterna vara 

beredda att sitta under minst två år med inbördes förskjutna mandatperioder. 

  

  Det åligger representanter i Husstyrelsen 

a) att ingå i utbildningsutskottetstudierådet och/eller V-styrelsen. 

b) att inför Husstyrelsens möten diskutera föredragningslistan med 

studierådet/styrelsen. 

c) att snarast efter Husstyrelsens möten inför studierådet/styrelsen föredra de 

beslut som fattas, samt informera om eventuella andra frågor som tagits upp under 

mötet 

d) att kontinuerligt bevaka att de beslut som fattas under Husstyrelsens möten 

fullföljs. 

e) att delge Husstyrelsens sekreterare om de handlingar som representanterna 

skall erhålla inför och efter ett möte inte tillhandahållits i tid. 

f) att inför varje nytt verksamhetsår anordna ett introduktionsmöte med de 

nyvalda representanterna samt deras företrädare. 

  

Om någon av Husstyrelse representanterna säger något ofördelaktigt om sektionens 

verksamhet under ett Husstyrelsemöte, leder detta ovillkorligen till 

inkompetensförklaring av hela Husstyrelsen. 

  

  

§ 3:8:910 Likabehandlingsombud 

Likabehandlingsombud skall verka för att öka sektionens jämställdhet och 

likabehandling. 

  

Det åligger Likabehandlingsombuden: 



 

a) att verka för att likabehandlingsaspekterna integreras i utbildning vid V-

sektionen. 

b) att verka för att jämställdhet och likabehandling integreras i sektionens 

verksamhet. 

c) att vara sektionens representant i TLTH:s Likabehandlingskollegie. 

d) att kontinuerligt uppdatera StudierådsordförandeUtbildningsministern 

gällande hur sektionens likabehandlingsarbete fortlöper. 

e) att bestå av en eller flera personer. 

  

  

§ 3:8:11 Studerandeskyddsombud 

Studerandeskyddsombudets uppgift är att bevaka sektionens intressen i 

arbetsmiljöfrågor. 

 

Det åligger Studerandeskyddsombudet 

a) att deltaga i så många skyddsronder som möjligt 

b) att deltaga i utbildningar för studerandeskyddsombud 

c) att representera V-sektionen i TLTHsskyddsombudskollegie 

d) att vara representant i Husstyrelsen och HMS-kommitén  

e) att ha kännedom om vilka som är prefekter på respektive institution 

f) att vara sammankallande till BIIFs studerandeskyddsombud och Hustomteriet. 

 

Studerandeskyddsombudet bör ej ha någon annan betungande post, såsom 

styrelsemedlem eller phös. 

  
Studerandeskyddsombudet inkompetensförklaras om denne ertappas med att gillra 

för studenterna farliga fällor i V-foajé. 

 

§3:8:10 Representant i Strategigruppen för TLTH:s Utbildningsutskott 

Strategigruppen för TLTH:s Utbildningsutskott bereder strategiska och 

utbildningspolitiska frågor till TLTH:s utbildningsutskott. Detta innefattar bland 

annat TLTH:s åsiktsdokument. 

  

  Det åligger Representanten i Strategigruppen för TLTH:s Utbildningsutskott: 

  a)   att representera sektionen i Strategigruppen för TLTH:s Utbildningsutskott. 

  

§3:8:1112 Världsmästare  

Världsmästaren är funktionär på sektionen som ska hjälpa de inresande och utresande 

studenterna. 

  

  Det åligger Världsmästaren: 

                                   a)  att vara insatt i internationella frågor som rör V-sektionen. 

                                   b)  att ingå i TLTHs Världsmästarkollegie. 

c)  att närvara vid Registration Day i början av varje termin, två veckor innan 

terminsstart. 

                                   d)  att anordna evenemang för de internationella studenterna vid sektionen. 

                                   e)  att informera studenterna vid sektionen om utbytesstudier. 

                                   f)  att se till att sektionen har ett internationellt perspektiv i sin organisation. 

                                   g)  att närvara vid mötena med världsmästarkollegiet, sammankallade av VKOi. 

h)  att se till att mastersprogrammen tillhörande sektionen utvärderas i samarbete 

med studierådet. 

i)  att informera internationella studenter om vad som händer på kåren och 

sektionen. 

j)  att hålla god kontakt med introduktionsansvariga samt internationella överstar för 

att kunna främja integreringen av internationella studenter. 

 
 

 

§ 4:3 Studerandeskyddsombud 

Studerandeskyddsombudets uppgift är att bevaka sektionens intressen i 

arbetsmiljöfrågor. 

 

Det åligger Studerandeskyddsombudet 



 

a) att deltaga i så många skyddsronder som möjligt 

b) att deltaga i utbildningar för studerandeskyddsombud 

c) att representera V-sektionen i TLTHsskyddsombudskollegie 

d) att vara representant i Husstyrelsen och HMS-kommitén  

e) att ha kännedom om vilka som är prefekter på respektive institution 

f) att vara sammankallande till BIIFs studerandeskyddsombud och Hustomteriet. 

 

Studerandeskyddsombudet bör ej ha någon annan betungande post, såsom 

styrelsemedlem eller phös. 

  

Studerandeskyddsombudet inkompetensförklaras om denne ertappas med att gillra för 

studenterna farliga fällor i V-foajé. 

  



 

Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 14- Reglemente 
 

Förslag: 
En uppdatering av att Sångarstriden hålls i Gasquesalen och inte i AF-borgen. 

 

Nuvarande avsnitt: 
§ 4:6 V-arité            

V-arité uppgift är att främja spex och underhållning på sektionen. 

 

Det åligger v-arité: 

a) att bestå av en spexmästare, spexare, sångcanteurer samt Sångarstridsansvarig.  

b) att framföra spex och underhållning på sektionsarrangemang där det av V-

sektionen efterfrågas 

c) att inte konkurrera med Phöset om spextillfällen under nollningen 

d) att sångcanteurerna i samråd Sexmästeri och/eller övriga inblandade planerar 
ett körschema inför de sittningar som kräver det 

e) att framföra ett pausspex på höstterminsmötet och att detta spex maximalt får 

pågå i 3 minuter och 37 sekunder, såvida inte V-sektionens ordförande på 

förhand via ett handskrivet brev önskat annat. Spexet ska enligt tradition: 

1. driva med stadgan 

2. driva med V-sektionens avgående ordförande 

3. vara underhållande 

 

Det åligger Spexmästaren: 

 

a) att ansvara för Spexmästeriets verksamhet  

b) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete 

 

Det åligger Sångcanteurerna: 

 

a) att bestå av en till två Sångcanteurer 

b) att leda sångerna under sektionens fester samt att bistå de som spexar med 

praktiska hjälpmedel 

c) att i samråd med Sexmästeri och/eller övriga inblandade planera ett körschema 

inför de sittningar som kräver det 

 

Det åligger Spexarna  

 

a) att bestå av 4-6 personer 

b) att bistå Spexmästaren i det löpande arbetet 

 
Det åligger Sångarstridsansvarig: 

a)   att sammankalla sektionens mest skönsjungande medlemmar för att under 

Sångarstriden fylla AF-borgen med de ljuvligaste av toner. 

b)  att inför vårterminsmötet redovisa en budget för styrelsen.      

c)      att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 

skiftesgasquen. 

  

Om Sångarstridsansvarig ertappas med att missta ett D-moll för ett C-dur 

inkompetensförklaras densamme omedelbart.  

  

Ändras till: 



 

 
§ 4:6 V-arité            

V-arité uppgift är att främja spex och underhållning på sektionen. 

 

Det åligger v-arité: 

a) att bestå av en spexmästare, spexare, sångcanteurer samt Sångarstridsansvarig.  

b) att framföra spex och underhållning på sektionsarrangemang där det av V-

sektionen efterfrågas 

c) att inte konkurrera med Phöset om spextillfällen under nollningen 

d) att sångcanteurerna i samråd Sexmästeri och/eller övriga inblandade planerar 

ett körschema inför de sittningar som kräver det 

e) att framföra ett pausspex på höstterminsmötet och att detta spex maximalt får 

pågå i 3 minuter och 37 sekunder, såvida inte V-sektionens ordförande på 

förhand via ett handskrivet brev önskat annat. Spexet ska enligt tradition: 

1. driva med stadgan 

2. driva med V-sektionens avgående ordförande 

3. vara underhållande 

 

Det åligger Spexmästaren: 

 

a) att ansvara för Spexmästeriets verksamhet  

b) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete 

 

Det åligger Sångcanteurerna: 

 

a) att bestå av en till två Sångcanteurer 

b) att leda sångerna under sektionens fester samt att bistå de som spexar med 

praktiska hjälpmedel 

c) att i samråd med Sexmästeri och/eller övriga inblandade planera ett körschema 

inför de sittningar som kräver det 

 

Det åligger Spexarna  

 

a) att bestå av 4-6 personer 

b) att bistå Spexmästaren i det löpande arbetet 

 
Det åligger Sångarstridsansvarig: 

a)   att sammankalla sektionens mest skönsjungande medlemmar för att under 

Sångarstriden fylla AF-borgenGasquesalen med de ljuvligaste av toner. 

b)  att inför vårterminsmötet redovisa en budget för styrelsen.      

c)      att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 

skiftesgasquenStorskiphtet. 

  

Om Sångarstridsansvarig ertappas med att missta ett D-moll för ett C-dur 

inkompetensförklaras densamme omedelbart.  

  



 

Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 15- Reglemente 
 

Förslag: 
Eventet har bytt namn från Flickor på Teknis till Her Tech Future. 

 

Nuvarande avsnitt: 
 

§ 4:7 Sektionsansvariga för flickor på Teknis         

Sektionsansvariga för Flickor på Teknis ansvarar för kontakten mellan sektionen och                   

det centrala LTH-projektet Flickor på Teknis. De hjälper även till inför och under 

projektet. 

  

Det åligger Flickor på Teknis ansvariga: 

a)   att sköta kontakten med projektgruppen för Flickor på Teknis 

b)  att hitta faddrar för att genomföra evenemanget 
c)      att assistera projektgruppen inför och under projektet 

d)     att ansvara för evenemanget på sektionsplan 

 

Ändras till: 

 
§ 4:7 Sektionsansvariga för flickor på TeknisHer Tech Future         

Sektionsansvariga för Flickor på TeknisHer Tech Future ansvarar för kontakten 

mellan sektionen och det centrala LTH-projektet Flickor på TeknisHer Tech Future. 

De hjälper även till inför och under projektet. 

  

Det åligger Flickor på Teknis ansvariga: 

a)   att sköta kontakten med projektgruppen för Flickor på TeknisHer Tech 

Future. 

b)  att hitta faddrar för att genomföra evenemanget 

c)      att assistera projektgruppen inför och under projektet 

d)     att ansvara för evenemanget på sektionsplan 

  



 

Bilaga 4 
Propositioner  
 

Ändringsförslag 16- Reglemente 
 

Förslag: 
Den nya styrelsens första möte hålls inte under Styrelseskiphtet. Att avgående styrelse ska 

vara med på nya styrelsens första möte står under “§ 2:1 Styrelsen”. 

Schröders minnesfond finns inte kvar. 

 

Nuvarande avsnitt: 
§ 7:2 Styrelseskifte För att åstadkomma en bra avlämning mellan den avgående 

och pågående Styrelsen bjuder traditionen att dessa stänger in sig i lämplig stuga under 

en helg för att utbyta erfarenheter. 

 

Det åligger styrelseskiftet: 

a) att avgående Styrelse lägger upp programmet. 

b) att Sektionen står för hyran och deltagarna för mat och resa. 

c) att tillträdande Styrelse har sitt första styrelsemöte under överinseende av 

avgående Styrelsen. 

d) att välja stipendiat till Schröders minnesstipendium. 

e) att tillträdande Ordförande och Skattmästare ska utses som nya firmatecknare. 

f) att tillträdande Cafémästare, Sexmästare och Sexkassör ska utses till prokurister 

för respektive utskott.  

g) att tillträdande Styrelse ska presentera ett bra gyckel för den avgående 

Styrelsen. 

 

Om deltagarna efter fullgjort skifte inte vet om de är avgående eller pågående 

inkompetensförklaras styrelseskiftet! 

 

Ändras till: 
 

§ 7:2 Styrelseskifte För att åstadkomma en bra avlämning mellan den avgående 

och pågående Styrelsen bjuder traditionen att dessa stänger in sig i lämplig stuga under 

en helg för att utbyta erfarenheter. 

 

Det åligger styrelseskiftet: 

a) att avgående Styrelse lägger upp programmet. 

b) att Sektionen står för hyran och deltagarna för mat och resa. 

c) att tillträdande Styrelse har sitt första styrelsemöte under överinseende av 

avgående Styrelsen. 

d) att välja stipendiat till Schröders minnesstipendium. 

e) att tillträdande Ordförande och Skattmästare ska utses som nya firmatecknare. 

f) att tillträdande Cafémästare, Sexmästare och Sexkassör ska utses till prokurister 

för respektive utskott.  

g) att tillträdande Styrelse ska presentera ett bra gyckel för den avgående 

Styrelsen. 

 

Om deltagarna efter fullgjort skifte inte vet om de är avgående eller pågående 

inkompetensförklaras styrelseskiftet! 

 

  



 

MÖTESPROTOKOLL 
EXTRAINSATT MÖTE 2018 
Datum: 2018-02-22 

Tid: 17:15(..) 
Plats: V:B, V-huset, Lund 

Närvarande styrelsemedlemmar: 

Ordförande    Susanna Sjöstrand 
Informationschef   Märta Kjellberg 
Näringslivsansvarig               Ebba Gipperth 
Skattmästare                Filip Bodin 
Utbildningsminister               Josephine Gertson 
Sexmästare    Rikard Aho 
Cafémästare                Ellen Karlström 
Øverphøs    Isabelle Andersson 
Brandmästare                Jakob Kullmann 
Lantmästare    Lejla Shafiee 
 
 

§ 1 TFMÖ 
   

Talman Viktor Börnfors förklarade mötet öppnat kl. 17:21. 
 
§ 2 Val av mötesfunktionärer 
 
  Mötet beslutade 
 

att godkänna Viktor Börnfors som talman, Märta Kjellberg som protokollförare,  
               Jakob Kullmann och Filip Bodin som rösträknare, Ebba Gipperth och Lejla Shafiee som 

justeringspersoner. 
 
§ 3 Adjungeringar 
 
  Inga adjungeringar.  
 
§ 4 Mötets utlysande 
 

a) Utlysning gått till på rätt sätt 
 
Mötet beslutade 
 

att Extrainsatt möte har utlysts på ett korrekt sätt. 
 

b) Föredragningslista 
 

Mötet beslutade  
 

att                       stryka ändringsförslag 5 - stadgaändring uppdatering av logga, ändringsförslag 13 – 
reglementesändring § 3:8  och ändringsförslag 2 – reglementesändring § 2:3. 
 
§ 5 Meddelanden 



 

  
 

a) Övriga meddelanden 
 
Inga övriga meddelanden.  
 

§ 6 Beslutsuppföljning 
 

Mötet beslutade 
 

att                 godkänna namnbytet ”V-sektionen” till ”V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad”. 
 
 
§ 7 Motioner 
 

Se bilaga 3.  
 
Änringsförslag 1 – Reglemetesändring § 3:10 
Utöka med ett utskott kallat programutskottet där VoV-event samt L-Tek ska tillhöra. 
Medlemmar i nuvarande L-Tek-styrlese blir medlemmar i programutskottet L-Tek.  
 
Mötet beslutade 
 

att                 godkänna ändringsförslag 1. 
 
Ändringsförslag 2 – Reglementesändring § 3:10 
Införandet av ett Sovmästeriutskott på sektionen.  
 
Mötet beslutade  
 

att                 avslå ändringsförslag 2.  
 
 § 8 Propositioner 
 

Se bilaga 4.  
 
Ändringsförslag 1 – Stadgaändring § 8:3  
Införandet av en Vice Ordförande i sektionens styrelse.  
 
Mötet beslutade  
 

att                 godkänna ändringsförslag 1.  
 

Ändringsförslag 2 – Stadgaändring § 17  
Branschdagens bidrag till sektionen kommer numera stanna hos sektionen och fördelas 
över alla medlemmar.  
 
Mötet beslutade  
 

att                 godkänna ändringsförslag 2.  
 

Ändringsförslag 4 – Stadgaändring § 11:2 
Lägga till Vice Köksmästare som en mästarpost i Sexmästeriet.  
 



 

Mötet beslutade  
 

att                 godkänna ändringsförslag 4.  
 
Ändringsförslag 5 – Stadgaändring § 16 
Stryka Schröders minnesfond samt införa att Skattmästaren skall ha huvudansvaret över 
sektionens fonder. 
 
Mötet beslutade  
 

att                godkänna ändringsförslag 5. 
 
Ändringsförslag 6 – Stadgaändring § 19:2 
Uppdatera så att V-Sektionens revisorer inte måste vara medlemmar på sektionen.  
 
Mötet beslutade  
 

att                 godkänna ändringsförslag 6.  
 

Ändringsförslag 1 – Reglementesändring § 2:1  
Förslag att Lant- och Brandmästare inte längre skall sitta med i sektionens styrelse.  
 
Mötet beslutade  
 

att                 godkänna ändringsförslag 1. 
 

Ändringsförslag 3 – Reglementesändring § 2:6 
Införa posterna Näringslivsansvarig Lant och Näringslivsansvarig VoV samt byta namn på 
Näringslivsansvarig till Näringslivsordförande.  

 
Mötet beslutade  
 

att                 godkänna ändringsförslag 3.  
 

 
Ändringsförslag 4 – Reglemetesändring § 3:6 
Att Infogruppen inte bara skall sälja blå ouveraller.    

 
Mötet beslutade  
 

att                godkänna ändringsförslag 4.  
 

Ändringsförslag 5 – Reglemetesändring § 5 
Branschdagens bidrag till sektionen kommer numera stanna hos sektionen och fördelas 
över alla medlemmar.  

 
Mötet beslutade  
 

att                godkänna ändringsförslag 5.  
 

Ändringsförslag 6 – Reglemetesändring bilaga 9.  
Uppdatering av sektionens fonder.  

 
Mötet beslutade  



 

 
att                godkänna ändringsförslag 6.  
 
 

Ändringsförlag 7 – Reglementesändring § 2:2 
Uppdatering av tillfällen Ordförande skall hålla tal  
 
Mötet beslutade  
 

att                 godkänna ändringsförslag 7. 
 
Ändringsförslag 8 – Reglementesändring § 2:3 
Införa att Skattmästaren har huvudansvaret för sektionens fonder samt stryka att denne 
ska ansvara för sektionens nycklar.  
 
Mötet beslutade  
 

att                 godkänna ändringsförslag 8. 
 
Ändringsförslag 9 – Reglemtenesändring § 2:4 
Uppdatera avsnittet då representanter från L-Tek och BIIF inte längre finns i AktU, byte av 
namn på kollegiet från Programmästarkollegiet till Aktivitetskollegiet. Uppdatera de 
evenemang AktU skall ansvara för.  
 
Mötet beslutade  
 

att                godkänna ändringsförslag 9. 
 
Ändringsförslag 10 – Reglementesändring § 3:3:1, § 3:1:1 
Införa att Hustomteriet numera ska ansvara för V-Husets microrum. Införa att 
Tandemgeneralerna sköter underhåll av tandemcyklarna.  
 
Mötet beslutade  
 

att                 godkänna ändringsförslag 10. 
 
Ändringsförslag 11 – Reglementesändring § 3:6:1 
Uppdatering av PR-gruppens uppgifter.  
 
Mötet beslutade  
 

att                 godkänna ändringsförslag 11. 
 
Ändringsförslag 12 – Reglementesändring § 3:7 
Uppdatering av de evenemang Sexmästeriet skall ansvara för. Uppdatera 
programmästarens ansvar.  
 
Mötet beslutade  
 

att                godkänna ändringsförslag 12. 
 

Ändringsförslag 14 – Reglementesändring § 4:6  
Uppdatering av var Sångastriden äger rum.  
 



 

Mötet beslutade  
 

att                 godkänna ändringsförslag 14. 
 
Ändringsförslag 15 – Reglementesändring § 4:7  
Byte av namn på Flickor på Teknis till Her Tech Future.  
 
Mötet beslutade  
 

att                 godkänna ändringsförslag 15. 
 
Ändringsförslag 16 – Reglementesändring § 7:2 
Uppdatering av Styrelseskifte.  
 
Mötet beslutade  
 

att                 godkänna ändringsförslag 16. 
 

 
§ 9 Övrigt 
 

Inget övrigt.  
   
 
§ 10 TFMA 
 

Talman Viktor Börnfors förklarade mötet avslutat 18:16. 
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