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Bilaga 1 
Dagordning 
 

 

2021-12-02, Lund 

Ordförande Anna Ström, Viceordförande Alice Sörmon 

§ Ärende   Åtgärd 

§ 1  TFMÖ   Beslut 

§ 2 Val av mötesfunktionärer  Beslut 

§ 3 Adjungeringar  Beslut 

§ 4 Mötets utlysande  Beslut 

a) Utlysande 

b) Föredragningslista 

§ 5 Meddelande   Information 

a) Rapport från Styrelsen 

b) Övriga meddelande 

§ 6 Beslutsuppföljning  Beslut 

§ 7 Motioner   Beslut 

§ 8 Val av funktionärer  Beslut 

§ 9 Övrigt   Diskussion 

§ 10 TFMA   Beslut 

 

  



 

 

Bilaga 2 
Beslutsuppföljning 
 

 

Ändringsförslag 1 – Stadgar 
 

Inskickat av:  

Strategigruppen   

 

Förslag: 

Under det senaste året har det uppstått förvirring mellan Sektionen och Branschdagen gällande 

vad de två olika organisationerna har för rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. 

Stadgar och reglemente är till för att kunna reda ut vad som gäller vid uppstådda situationer. 

Inom de stadgar och reglemente som berör Branschdagen idag finns det många kryphål som 

kan ge utrymme för tolkning till de olika organisationernas fördel.  

 

Nuvarande stadgar och reglemente innehåller en Branschdagsplan och ett 

Branschdagskontrakt. Som en konsekvens av corona var kontraktet i behov att skrivas om och 

medför att det nuvarande kontraktet i reglementet är utdaterat. Det gör att de stadgar och 

reglemente som finns idag säger emot det nya kontraktet. Därför föreslår Strategigruppen en 

uppdatering av stadgar och reglemente samt att införa en ny policy, Policy för Branschdagen.   

Nuvarande avsnitt i stadgar: 

KAP 14 BRANSCHDAGEN 

§ 14:1 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 löpande 

näringslivsarbete kommer genomförande och ekonomisk fördelning regleras enligt 

följande planer: Eftersom en arbetsmarknadsdag konkurrerar med Sektionens 

löpande näringslivsarbete kommer genomförande och ekonomisk fördelning regleras 



enligt följande planer: 

§ 14:2 Branschdagsplanen 

 

Branschdagsplanen 

Styrelsen 13 

2013-12-03 

 

V-sektionen (nedan Sektionen) syftar till V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad vid Lunds 

Tekniska Högskola och Styrelsen till Sektionens styrelse. 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 Branschdagen nyttjar 

hållas nöjda. En kontinuerlig avstämning mellan Näringslivsgruppen 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.

  

 

 

§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 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. 

 

 

§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. 

Stadgar ändras till: 

KAP 14 BRANSCHDAGEN 

§ 14:1 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 löpande 

näringslivsarbete kommer genomförande och ekonomisk fördelning regleras enligt 

följande planer: Eftersom en arbetsmarknadsdag konkurrerar med Sektionens 

löpande näringslivsarbete kommer genomförande och ekonomisk fördelning regleras 

enligt följande planer: 

§ 14:2 Branschdagsplanen 

 

Branschdagsplanen 

Styrelsen 13 

2013-12-03 

 

V-sektionen (nedan Sektionen) syftar till V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad vid Lunds 

Tekniska Högskola och Styrelsen till Sektionens styrelse. 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 Branschdagen nyttjar 

hållas nöjda. En kontinuerlig avstämning mellan Näringslivsgruppen 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.

  

 

 

§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 

5.1.5 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. 

 

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

Branschdagen.  

 

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

vinsten av Branschdagen. Fördelningen mellan Exreseföreningen 

och LEX sker internt mellan föreningarna. 

5.1.8 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 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. 

 

 

§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. 

 

§ 14:1 Definition Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsmässa  

  

§ 14:2 Ändamål Branschdagen har till ändamål att främja kontakten mellan näringslivet och 

studenterna inom Sektionen. Företagen på Branschdagen skall vända sig till studenter 

inom Väg- och vattenbyggnad- och Lantmäteriprogrammet. 



 

 

§ 14:3 Äganderätt Branschdagen ägs av Sektionen, men anordnas i huvudsak av fristående ideella 

organisationer mot ersättning. Sektionen ska erbjuda de årliga upprättade 

examensreseföreningar att ta på sig huvudansvaret för Branschdagen. 

Kontraktsskrivning mellan organisationerna ska ske senast en månad innan 

Höstterminsmötet innan kommande års arbetsmarknadsmässa. Sektionen äger rätt till 

5–15% procent av vinsten av genomförande enligt kontraktet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 3 
Motioner 
 

 

Ändringsförslag 1 – Reglemente 

Inskickat av:  
Fredrica Samuelsson, V17 

 

Förslag: 
Att ge de studenter som närmar sig examen ett minnesvärt avslut på sin studietid är viktigt, 

därför tycker jag att det behövs en förändring av sektionens reglemente. Jag föreslår: 

- att en examensgeneral väljs in för att tillsammans med en kommitté anordna ett 

examensfirande. Examensfirandet är tänkt att utgöras av ett flertal aktiviteter/evenemang, 

förslagsvis en finsittning, ovvesittning och någon form att turnering (exempelvis brännboll). 

 

Nuvarande avsnitt: 

Finns ej.  

 

Ändras till: 

§ 4:5 Examensgeneral  

  

 Examensgeneralens uppgift är att engagera de V-teknologer som närmar sig 

 examen (som påbörjat sin utbildning på V-sektionen för fyra eller fler år sedan), 

 samt att ansvara för samtliga arrangemang under examensfirandet. 

 Examensgeneralen väljs varje år på intervju med start hösten 2021.  

 

 Det åligger Examensgeneralen:  

 a) att utse en Examenskommitté som ansvarar för examensfirandet.  

 b) att om tid och intresse finnes se till att ett examensspex anordnas.  

 c) att arrangera ett hejdundrande examensfirande!  

 d) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen på 

 verksamhetsåret. 

 e) att skapa en naturlig mötesplats för de som närmar sig examen. 



 

 Om alla examensarbeten som presenteras under våren underkänns

 inkompetensförklaras Examensgeneralen. 

 

  



 

 

Bilaga 4 
Valprocedur 
 

 

 

 



 

  



 

Bilaga 5 
Ordning för val av 

funktionärer 
 

 

Styrelsen 

a) Ordförande 

b) Viceordförande 

c) Cafémästare 

d) Näringslivsordförande 

e) Utbildningsminster 

Cafémästeriet 

a) Cafékassör  

Närlingslivsgruppen 

a) Näringslivsansvarig L 

V-arité 

a) Sångarstridsansvarig 

Strategigruppen 

a) Strategigeneral 

Granskare 

a) Revisorer (6 st) 

VoV-event 

a) VoVvar (1 st) 

L-tek 

a) Lantis (2 st) 

 


