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Bilaga 1 
Dagordning  
 
2019-11-11, Lund 
Ordförande Thomas Forsberg, Vice Ordförande Fanny Selin 
 
§ 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) Rapport från Styrelsen 
b) Meddelande från TLTH 
c) Rapport från Strategigruppen 
d) Övriga meddelanden   

§ 6  Beslutsuppföljning   Beslut 

§ 7  Propositioner    Beslut 

§ 8  Motioner    Beslut 

§ 9  Budgetförslag för verksamhetsår 2020  Information 

§ 10 F.I.K.A från sexet   Information 

§ 11  Spex V-arité    Information 

§ 12  Val av funktionärer   Beslut 
a) Styrelsens ansvarstagande 
b) Val av funktionärer 

§ 13 Övrigt    Diskussion 

§ 14 TFMA    Beslut 

  



 

 

Bilaga 2 
Beslutsuppföljning   
 
Ingen beslutsuppföljning. 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

Bilaga 3 
Propositioner 
 
 
Ändringsförslag 1 - Policy 
 
Förslag: 
Under vårterminsmötet 2019 röstades det in ett policydokument för 
valproceduren under sektionsmötena. I detta dokument står det att de personer 
som är med i valberedningen inte får uttrycka sina åsikter under mötets gång. Vi 
i styrelsen skulle vilja lägga till att detta endast gäller under 
personvalsproceduren och inte under resterande delar av mötet.  
 
Nuvarande avsnitt: 
 

POLICYDOKUMENT FÖR 
VALPROCEDUR 
V-SEKTIONEN, SEKTIONEN FÖR 
SAMHÄLLSBYGGNAD, TLTH 

  



 

 

INLEDNING 
I dokumentet kommer V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad att refereras till som V-
sektionen. Syftet med detta dokument är att klargöra för medlemmar hur valproceduren för 
inval av funktionärer går till på V-sektionen. Detta för att effektivisera valproceduren som 
med V-sektionens tillväxt, blivit mycket tidskrävande. Den strävar även till att förenkla 
arbetet för de organ som är delaktiga i valproceduren. 

 
NÄR FUNKTIONÄRSPOSTERNA VÄLJS  

Funktionärer på V-sektionen väljs vid två tillfällen under verksamhetsåret, en gång på hösten 
och en gång på våren. Detta görs i anslutning till de båda stormötena som är på respektive 
termin. Nedan följer vilka funktionärsgrupper/poster som väljs in i anslutning till vilket 
stormöte. 
Höstterminsmötet 

• Styrelsen  
• Phøset 
• Cafémästeriet 
• Sexmästeriet 
• Aktu 
• Hustomteriet 
• Strategigruppen 
• Näringslivsgruppen 
• Infogruppen 
• Talman 

• VoV-event 
• L-tek 
• Revisorer 
• Studerandeskyddsombud 
• Likabehandlingsombud  
• Världsmästare  
• Sektionsansvariga för Her Tech 

Future 
• V-BiL-ansvariga

 
Vårterminsmötet 

• Valberedning 
• Mentorskapssamordnare  
• V-arité  
• Källarmästeriet 

 

 
 

  



 

 

 
HUR GÅR VALPROCEDUREN TILL 

På V-sektionen finns det tre sätt att bli vald till funktionär på; val via röstning av stormöte, val 
via intervju och val enbart via ansökan. Dessa sätt kommer att beskrivas nedan med 
tillhörande funktionärsposter som ska väljas på respektive sätt. 
Studierådsrepresentanter väljs på separat sätt, vid frågor vänligen kontakta 
Utbildning@vsek.se.  
 Val via röstning av stormöte 
Vid personval under ett stormöte är det fritt för alla medlemmar att motkandidera på alla 
poster, oavsett om den är vakantsatt eller om det finns en nominerad. Därefter håller varje 
kandidat ett tidsbestämt anförande som efterföljs av en tidsbestämd utfrågning från 
medlemmarna. Sedan är det upp till mötet att avgöra vilken kandidat som anses vara bäst 
lämpad för posten vilket görs via öppen diskussion i lokalen samt en omröstning. Omröstning 
vid personval görs via sluten omröstning.   
För styrelseposter gäller 5 minuter anförande som efterföljs av 10 minuter utfrågning av 
mötet. 
För Phøsare gäller 5 minuter anförande som efterföljs av 5 minuter utfrågning av mötet. 
För övriga funktionärer gäller 2 minuter anförande som efterföljs av 2 minuter utfrågning av 
mötet.  
Följande poster ska väljas via stormöte: 

• Styrelsen (10) 
• Phøset (6) 
• Cafékassör (1) 
• Aktu (7) 
• Sexmästeriet (20) 
• Hustomte (1) 
• Tomtenissar (4-6) 
• Strategigeneral (1) 
• Talman (1) 
• VoV-mästare (1) 

• VoVvar (3-5) 
• Lantmästare(1) 
• Lantisar (3-5) 
• Revisorer (3-5) 
• Källarmästare (1) 
• Valberedning (7)  
• V-arité (8) 
• Sångarstridsansvarig (1) 
• Näringslivsansvarig L (1) 
• Näringslivsansvarig VoV (1) 

Om en av ovanstående poster vakantsätts på stormötet ska mötet besluta om Styrelsen får 
mandat att tillsätta posten. Därefter är det upp till sittande Styrelse att besluta hur 
valprocessen ska gå till i efterhand. 
Val via intervju 
Intervjuerna utgörs av sittande Valberedning och sittande Ordförande i funktionärspostens 
utskott. Intervjulängden bestäms av sittande Valberedning. Intervjuer får hållas från och med 
5 läsdagar innan anslutande stormöte och ska vara utförda senast 10 läsdagar efter stormötet. 
De valda funktionärerna ska presenteras på hemsidan eller annan kommunikationskanal 
senast 15 läsdagar efter anslutande stormöte. 
Följande poster ska väljas via intervju: 

• Inköpschefer (2) 
• Cafénissar (2-3) 
• Caféförmän (10) 
• Näringslivskontakter (4-6) 
• Alumniansvariga (1-3) 
• Taktiker (4) 

• Studerandeskyddsombud (1) 
• Likabehandlingsombud (1- ) 
• Världsmästare (3) 
• Sektionsansvariga för Her Tech 

Future (2) 
• V-BiL-ansvariga (2) 



 

 

• Fanbärare (1) 
• Webmaster (1-2) 
• Sektionsfotografer (2-4) 
• Art Director (1-2) 
• Matfantaster (5) 
• Mentorskapssamordnare L (2) 
• Mentorskapssamordnare Vov (2) 

 

 

 



 

 

Vid vakantsatta poster via intervju, ska Styrelsen tillsammans med Valberedningen besluta 
hur posterna ska tillsättas.  
Val enbart via ansökan  
Då det enbart finns en inskickad ansökan till en funktionärspost som väljs via intervju har 
Styrelsen mandat att tillsätta denna utan intervju. Detta görs i samråd med Valberedningen. 
Om ansökan saknar relevant information eller inte är fullständig ska en intervju hållas. 
 

RIKTLINJER FÖR VALBEREDNING 
Valberedningen har i ansvar att ta fram underlag till stormöten inför val av funktionärer samt 
att bistå med rösträkning under mötena. Utöver detta står Valberedningen även ansvariga för 
att intervjuer hålls inom de tidsramar som är beskrivna i detta dokument.  
Under stormöten ska funktionärer, som är med i Valberedningen, agera opartiskt och ej bistå 
med ytterligare motivering under diskussion.  
Kallelse för intervju ska vara utskickad minst 5 läsdagar innan intervjutillfälle.  

RIKTLINJER FÖR TALMANNEN 
Som Talman på V-sektionen har man ansvar att under mötena se till att diskussioner tillför 
fakta i debatter och att rundgång i debatten undviks.  
Talmannen ska inför personval där antalet sökande understiger antalet poster föreslå att dessa 
röstas in som klump som mötet sedan beslutar om. Detta för att mötestiden inte ska bli alltför 
lång. 
 
Ändras till: 
 

POLICYDOKUMENT FÖR 
VALPROCEDUR 
V-SEKTIONEN, SEKTIONEN FÖR 
SAMHÄLLSBYGGNAD, TLTH 

  



 

 

INLEDNING 
I dokumentet kommer V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad att refereras till som V-
sektionen. Syftet med detta dokument är att klargöra för medlemmar hur valproceduren för 
inval av funktionärer går till på V-sektionen. Detta för att effektivisera valproceduren som 
med V-sektionens tillväxt, blivit mycket tidskrävande. Den strävar även till att förenkla 
arbetet för de organ som är delaktiga i valproceduren. 

 
NÄR FUNKTIONÄRSPOSTERNA VÄLJS  

Funktionärer på V-sektionen väljs vid två tillfällen under verksamhetsåret, en gång på hösten 
och en gång på våren. Detta görs i anslutning till de båda stormötena som är på respektive 
termin. Nedan följer vilka funktionärsgrupper/poster som väljs in i anslutning till vilket 
stormöte. 
Höstterminsmötet 

• Styrelsen  
• Phøset 
• Cafémästeriet 
• Sexmästeriet 
• Aktu 
• Hustomteriet 
• Strategigruppen 
• Näringslivsgruppen 
• Infogruppen 
• Talman 

• VoV-event 
• L-tek 
• Revisorer 
• Studerandeskyddsombud 
• Likabehandlingsombud  
• Världsmästare  
• Sektionsansvariga för Her Tech 

Future 
• V-BiL-ansvariga

 
Vårterminsmötet 

• Valberedning 
• Mentorskapssamordnare  
• V-arité  
• Källarmästeriet 

 

 
 

  



 

 

 
HUR GÅR VALPROCEDUREN TILL 

På V-sektionen finns det tre sätt att bli vald till funktionär på; val via röstning av stormöte, val 
via intervju och val enbart via ansökan. Dessa sätt kommer att beskrivas nedan med 
tillhörande funktionärsposter som ska väljas på respektive sätt. 
Studierådsrepresentanter väljs på separat sätt, vid frågor vänligen kontakta 
Utbildning@vsek.se.  
 Val via röstning av stormöte 
Vid personval under ett stormöte är det fritt för alla medlemmar att motkandidera på alla 
poster, oavsett om den är vakantsatt eller om det finns en nominerad. Därefter håller varje 
kandidat ett tidsbestämt anförande som efterföljs av en tidsbestämd utfrågning från 
medlemmarna. Sedan är det upp till mötet att avgöra vilken kandidat som anses vara bäst 
lämpad för posten vilket görs via öppen diskussion i lokalen samt en omröstning. Omröstning 
vid personval görs via sluten omröstning.   
För styrelseposter gäller 5 minuter anförande som efterföljs av 10 minuter utfrågning av 
mötet. 
För Phøsare gäller 5 minuter anförande som efterföljs av 5 minuter utfrågning av mötet. 
För övriga funktionärer gäller 2 minuter anförande som efterföljs av 2 minuter utfrågning av 
mötet.  
Följande poster ska väljas via stormöte: 

• Styrelsen (10) 
• Phøset (6) 
• Cafékassör (1) 
• Aktu (7) 
• Sexmästeriet (20) 
• Hustomte (1) 
• Tomtenissar (4-6) 
• Strategigeneral (1) 
• Talman (1) 
• VoV-mästare (1) 

• VoVvar (3-5) 
• Lantmästare(1) 
• Lantisar (3-5) 
• Revisorer (3-5) 
• Källarmästare (1) 
• Valberedning (7)  
• V-arité (8) 
• Sångarstridsansvarig (1) 
• Näringslivsansvarig L (1) 
• Näringslivsansvarig VoV (1) 

Om en av ovanstående poster vakantsätts på stormötet ska mötet besluta om Styrelsen får 
mandat att tillsätta posten. Därefter är det upp till sittande Styrelse att besluta hur 
valprocessen ska gå till i efterhand. 
Val via intervju 
Intervjuerna utgörs av sittande Valberedning och sittande Ordförande i funktionärspostens 
utskott. Intervjulängden bestäms av sittande Valberedning. Intervjuer får hållas från och med 
5 läsdagar innan anslutande stormöte och ska vara utförda senast 10 läsdagar efter stormötet. 
De valda funktionärerna ska presenteras på hemsidan eller annan kommunikationskanal 
senast 15 läsdagar efter anslutande stormöte. 
Följande poster ska väljas via intervju: 

• Inköpschefer (2) 
• Cafénissar (2-3) 
• Caféförmän (10) 
• Näringslivskontakter (4-6) 
• Alumniansvariga (1-3) 
• Taktiker (4) 

• Studerandeskyddsombud (1) 
• Likabehandlingsombud (1- ) 
• Världsmästare (3) 
• Sektionsansvariga för Her Tech 

Future (2) 
• V-BiL-ansvariga (2) 



 

 

• Fanbärare (1) 
• Webmaster (1-2) 
• Sektionsfotografer (2-4) 
• Art Director (1-2) 
• Matfantaster (5) 
• Mentorskapssamordnare L (2) 
• Mentorskapssamordnare Vov (2) 

 

 

 



 

 

Vid vakantsatta poster via intervju, ska Styrelsen tillsammans med Valberedningen besluta 
hur posterna ska tillsättas.  
Val enbart via ansökan  
Då det enbart finns en inskickad ansökan till en funktionärspost som väljs via intervju har 
Styrelsen mandat att tillsätta denna utan intervju. Detta görs i samråd med Valberedningen. 
Om ansökan saknar relevant information eller inte är fullständig ska en intervju hållas. 

RIKTLINJER FÖR VALBEREDNING 
Valberedningen har i ansvar att ta fram underlag till stormöten inför val av funktionärer samt 
att bistå med rösträkning under mötena. Utöver detta står Valberedningen även ansvariga för 
att intervjuer hålls inom de tidsramar som är beskrivna i detta dokument.  
Under stormöten ska funktionärer, som är med i Valberedningen, agera opartiskt och ej bistå 
med ytterligare motivering under diskussion vid personval.  
Kallelse för intervju ska vara utskickad minst 5 läsdagar innan intervjutillfälle.  

RIKTLINJER FÖR TALMANNEN 
Som Talman på V-sektionen har man ansvar att under mötena se till att diskussioner tillför 
fakta i debatter och att rundgång i debatten undviks.  
Talmannen ska inför personval där antalet sökande understiger antalet poster föreslå att dessa 
röstas in som klump som mötet sedan beslutar om. Detta för att mötestiden inte ska bli alltför 
lång. 
  



 

 

Bilaga 3 
Propositioner 
 
 
Ändringsförslag 2 - Reglemente 
 
Förslag: 
Styrelseposten Vice Ordförande är en ny post och under året har det dykt upp 
några saker som kan läggas till i dennes reglemente. Först och främst bör det 
åligga Vice Ordförande att gå på Kårens Vice Ordförande-kollegiemöten. Vi i 
styrelsen tycker också att det vore bra om Vice Ordförande har ansvar för att V-
sektionen har en representant i TLTHs valnämnd. Det är en post som tidigare 
har kunnat sökas av alla sektionsmedlemmar men har dock varit vakant under de 
senaste åren. Då det är viktigt att varje sektion är med i valnämnden så bör 
någon i styrelsen ansvara för detta. Tidigare år har det hamnat på Ordförande 
men nu när en Vice Ordförande har tillsatts för att avlasta Ordföranden så bör 
det åligga Vice Ordförande. 
 
Nuvarande avsnitt: 

KAP 4 VICE ORDFÖRANDE 
 
§ 4 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 sammankalla till möte med programutskottsordföranden och BIIF-

ordförande minst en gång i månaden. 
c) att bistå resten av styrelseledamöterna i deras löpande arbete. 
d) att vara Valberedningens kontaktperson. 
e) att ansvara för att styrelsen anordnar Funktionärsutbildning. 
f) att ansvara för att styrelsen anordnar den årliga Kräftskivan innan terminsstart i 

augusti. 
g) att ansvara för att styrelsen anordnar det årliga Storskiphtet under läsperiod 3. 
h) att hålla kontakt med vänsektioner på andra universitet. 
i) att ingå i Strategigruppen som Taktiker. 

 
Om Vice Ordförande är för “trött” för att finnas tillgänglig på messenger under 24 
timmar kommer denna att inkompetensförklaras. 
 

 
 



 

 

Ändras till: 

KAP 4 VICE ORDFÖRANDE 
 
§ 4 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 sammankalla till möte med programutskottsordföranden och BIIF-

ordförande minst en gång i månaden. 
c) att bistå resten av styrelseledamöterna i deras löpande arbete. 
d) att vara Valberedningens kontaktperson. 
e) att ansvara för att styrelsen anordnar Funktionärsutbildning. 
f) att ansvara för att styrelsen anordnar den årliga Kräftskivan innan terminsstart i 

augusti. 
g) att ansvara för att styrelsen anordnar det årliga Storskiphtet under läsperiod 3. 
h) att hålla kontakt med vänsektioner på andra universitet. 
i) att ingå i Strategigruppen som Taktiker. 
j) att gå på kårens Vice Ordförande-kollegiemöten. 
k) att ingå i TLTHs valnämnd.  

 
Om Vice Ordförande är för “trött” för att finnas tillgänglig på messenger under 24 
timmar kommer denna att inkompetensförklaras. 

  

 
   
  



 

 

 
Bilaga 3 
Propositioner 
 
 
Ändringsförslag 3 - Reglemente 
 
Förslag: 
Då det åligger likabehandlingsombuden att verka för att 
likabehandlingsaspekterna integreras i utbildning vid V-sektionen och att verka 
för att jämställdhet och likabehandling integreras i sektionens verksamhet anser 
vi det vara lämpligt att likabehandlingsombuden består av en reprensentant från 
varje program: Lantmäteri, Väg- och Vattenbyggnad samt 
Brandingenjör/Riskhantering.  
 
Nuvarande avsnitt: 
 
§ 11:1:10 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 Utbildningsministern gällande hur sektionens 

likabehandlingsarbete fortlöper. 
e) att bestå av en eller flera personer. 
f) att ha tystnadsplikt då det inte finns risk för personskada eller vid brott. 

 
Ändras till: 
 
§ 11:1:10 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 Utbildningsministern gällande hur sektionens 

likabehandlingsarbete fortlöper. 



 

 

e) att bestå av en eller flera personer tre personer, en från Lantmäteri, en från 
Väg- och Vattenbyggnad samt en från Brandingenjör eller Riskhantering. 

f) att ha tystnadsplikt då det inte finns risk för personskada eller vid brott. 
 
 

  



 

 

Bilaga 4 
Motioner  
 
Ändringsförslag 1 – Reglemente och policy 
 
Inskickat av:  
Ludwig Winberg 
 
Förslag:  
Det beslutades på vårterminsmötet tidigare i år att V-arité ska väljas in på 
vårterminsmötet istället för på höstterminsmötet. I V-arité ingår 
Sångcanteurerna som därmed också kommer att väljas på vårterminsmötet. 
Sångcanteurerna har en väldigt framträdande roll under nollningen då de 
tillsammans håller i alla sittningar där de hjälper till att introducera de nya 
studenterna till studentlivet. Sittningar är alltså en väldigt viktig del av 
nollningen och där har Sångcanteurerna en stor roll.  
En stor del i att vara Sångcanteur handlar om att vara samspelt med sin partner, 
ju mer samspelta man är, desto bättre sittningar kan man leverera. Detta vet jag 
av egen erfarenhet, och jag vet också att vårterminen är en perfekt period för att 
slipa på detta samarbete och lära känna varandra ännu bättre. Vårterminen blir 
en bra startsträcka inför nollningen, som är Sångcanteurernas mest hektiska 
period och där det verkligen är skarpt läge för dem.  
Genom att flytta valet av Sångcanteurer till vårterminsmötet försvinner denna 
startsträcka, och nollningen blir istället det första Sångcanteurerna gör 
tillsammans. Detta tror jag kan påverka nollningen negativt. Precis som andra 
utskott som är aktiva under nollningen, borde även Sångcanteurerna få våren att 
svetsa ihop sig, förbereda och planera för att kunna göra så bra ifrån sig som 
möjligt under nollningen.  
Jag föreslår därför att Sångcanteurerna ska väljas in på höstterminsmötet istället 
för vårterminsmötet. Därför lägger jag in en motion om ändringar i 
policydokumentet för valprocedur. 
När jag läste igenom reglementet såg jag att det inte stämde överens med 
ändringarna av att flytta invalet av V-arité till vårterminsmötet (detta påvisas 
enbart i policydokumentet för valprocedur) och därför skulle jag även vilja se 
följande ändringar i reglementet.  
 
Nuvarande avsnitt:  

KAP 1  TERMINSMÖTEN 



 

 

 
Terminsmötet är sektionens högsta beslutande organ. Det åligger varje terminsmöte 
att utse en sekreterare till mötet. Terminsmötet inkompetensförklaras om mer än 100% 
av sektionens medlemmar är närvarande. 
 
 

§ 1:1 Vårterminsmötet  
Stående punkter på Vårterminsmötet ska vara: 
a) TFMÖ 
b) Val av mötesfunktionärer 
c) Mötets utlysande 
d) Meddelanden 
e) Budget 
f) Val av nästa års valberedning 
g) Val av Källarmästeriet 
h) Val av Mentorskapssamordnare Vov och L 
i) Sektionens verksamhetsberättelse 
j) Beslutsuppföljning 
k) Sektionsrevisorernas verksamhetsberättelse 
l) Ansvarsfrihet för sektionens avgående styrelse 
m) F.I.K.A. (från sektionen) 
n) Övrigt 
o) TFMA 
  
Under Vårterminsmötet ska sektionens ordförande vara prydligt friserad i 
sektionsfärgen. Om ordförande är en man färgas skäggväxten och om ordförande är 
en kvinna (eller varför inte en påg?) ska istället håret färgas. 

Samt:  
 

POLICYDOKUMENT FÖR 
VALPROCEDUR 
V-SEKTIONEN, SEKTIONEN FÖR 
SAMHÄLLSBYGGNAD, TLTH 

  



 

 

INLEDNING 
I dokumentet kommer V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad att refereras till som V-
sektionen. Syftet med detta dokument är att klargöra för medlemmar hur valproceduren för 
inval av funktionärer går till på V-sektionen. Detta för att effektivisera valproceduren som 
med V-sektionens tillväxt, blivit mycket tidskrävande. Den strävar även till att förenkla 
arbetet för de organ som är delaktiga i valproceduren. 

 
NÄR FUNKTIONÄRSPOSTERNA VÄLJS  

Funktionärer på V-sektionen väljs vid två tillfällen under verksamhetsåret, en gång på hösten 
och en gång på våren. Detta görs i anslutning till de båda stormötena som är på respektive 
termin. Nedan följer vilka funktionärsgrupper/poster som väljs in i anslutning till vilket 
stormöte. 
Höstterminsmötet 

• Styrelsen  
• Phøset 
• Cafémästeriet 
• Sexmästeriet 
• Aktu 
• Hustomteriet 
• Strategigruppen 
• Näringslivsgruppen 
• Infogruppen 
• Talman 

• VoV-event 
• L-tek 
• Revisorer 
• Studerandeskyddsombud 
• Likabehandlingsombud  
• Världsmästare  
• Sektionsansvariga för Her Tech 

Future 
• V-BiL-ansvariga

 
Vårterminsmötet 

• Valberedning 
• Mentorskapssamordnare  
• V-arité  
• Källarmästeriet 

 

 
 

  



 

 

 
HUR GÅR VALPROCEDUREN TILL 

På V-sektionen finns det tre sätt att bli vald till funktionär på; val via röstning av stormöte, val 
via intervju och val enbart via ansökan. Dessa sätt kommer att beskrivas nedan med 
tillhörande funktionärsposter som ska väljas på respektive sätt. 
Studierådsrepresentanter väljs på separat sätt, vid frågor vänligen kontakta 
Utbildning@vsek.se.  
 Val via röstning av stormöte 
Vid personval under ett stormöte är det fritt för alla medlemmar att motkandidera på alla 
poster, oavsett om den är vakantsatt eller om det finns en nominerad. Därefter håller varje 
kandidat ett tidsbestämt anförande som efterföljs av en tidsbestämd utfrågning från 
medlemmarna. Sedan är det upp till mötet att avgöra vilken kandidat som anses vara bäst 
lämpad för posten vilket görs via öppen diskussion i lokalen samt en omröstning. Omröstning 
vid personval görs via sluten omröstning.   
För styrelseposter gäller 5 minuter anförande som efterföljs av 10 minuter utfrågning av 
mötet. 
För Phøsare gäller 5 minuter anförande som efterföljs av 5 minuter utfrågning av mötet. 
För övriga funktionärer gäller 2 minuter anförande som efterföljs av 2 minuter utfrågning av 
mötet.  
Följande poster ska väljas via stormöte: 

• Styrelsen (10) 
• Phøset (6) 
• Cafékassör (1) 
• Aktu (7) 
• Sexmästeriet (20) 
• Hustomte (1) 
• Tomtenissar (4-6) 
• Strategigeneral (1) 
• Talman (1) 
• VoV-mästare (1) 

• VoVvar (3-5) 
• Lantmästare(1) 
• Lantisar (3-5) 
• Revisorer (3-5) 
• Källarmästare (1) 
• Valberedning (7)  
• V-arité (8) 
• Sångarstridsansvarig (1) 
• Näringslivsansvarig L (1) 
• Näringslivsansvarig VoV (1) 

Om en av ovanstående poster vakantsätts på stormötet ska mötet besluta om Styrelsen får 
mandat att tillsätta posten. Därefter är det upp till sittande Styrelse att besluta hur 
valprocessen ska gå till i efterhand. 
Val via intervju 
Intervjuerna utgörs av sittande Valberedning och sittande Ordförande i funktionärspostens 
utskott. Intervjulängden bestäms av sittande Valberedning. Intervjuer får hållas från och med 
5 läsdagar innan anslutande stormöte och ska vara utförda senast 10 läsdagar efter stormötet. 
De valda funktionärerna ska presenteras på hemsidan eller annan kommunikationskanal 
senast 15 läsdagar efter anslutande stormöte. 
Följande poster ska väljas via intervju: 

• Inköpschefer (2) 
• Cafénissar (2-3) 
• Caféförmän (10) 
• Näringslivskontakter (4-6) 
• Alumniansvariga (1-3) 
• Taktiker (4) 

• Studerandeskyddsombud (1) 
• Likabehandlingsombud (1- ) 
• Världsmästare (3) 
• Sektionsansvariga för Her Tech 

Future (2) 
• V-BiL-ansvariga (2) 



 

 

• Fanbärare (1) 
• Webmaster (1-2) 
• Sektionsfotografer (2-4) 
• Art Director (1-2) 
• Matfantaster (5) 
• Mentorskapssamordnare L (2) 
• Mentorskapssamordnare Vov (2) 

 

 

 



 

 

Vid vakantsatta poster via intervju, ska Styrelsen tillsammans med Valberedningen besluta 
hur posterna ska tillsättas.  
Val enbart via ansökan  
Då det enbart finns en inskickad ansökan till en funktionärspost som väljs via intervju har 
Styrelsen mandat att tillsätta denna utan intervju. Detta görs i samråd med Valberedningen. 
Om ansökan saknar relevant information eller inte är fullständig ska en intervju hållas. 

RIKTLINJER FÖR VALBEREDNING 
Valberedningen har i ansvar att ta fram underlag till stormöten inför val av funktionärer samt 
att bistå med rösträkning under mötena. Utöver detta står Valberedningen även ansvariga för 
att intervjuer hålls inom de tidsramar som är beskrivna i detta dokument.  
Under stormöten ska funktionärer, som är med i Valberedningen, agera opartiskt och ej bistå 
med ytterligare motivering under diskussion.  
Kallelse för intervju ska vara utskickad minst 5 läsdagar innan intervjutillfälle.  

RIKTLINJER FÖR TALMANNEN 
Som Talman på V-sektionen har man ansvar att under mötena se till att diskussioner tillför 
fakta i debatter och att rundgång i debatten undviks.  
Talmannen ska inför personval där antalet sökande understiger antalet poster föreslå att dessa 
röstas in som klump som mötet sedan beslutar om. Detta för att mötestiden inte ska bli alltför 
lång. 
 
Ändras till: 
 

KAP 1  TERMINSMÖTEN 
 
Terminsmötet är sektionens högsta beslutande organ. Det åligger varje terminsmöte 
att utse en sekreterare till mötet. Terminsmötet inkompetensförklaras om mer än 100% 
av sektionens medlemmar är närvarande. 
 
 

§ 1:1 Vårterminsmötet  
Stående punkter på Vårterminsmötet ska vara: 
a) TFMÖ 
b) Val av mötesfunktionärer 
c) Mötets utlysande 
d) Meddelanden 
e) Budget 
f) Val av nästa års valberedning 
g) Val av Källarmästeriet 
h) Val av Mentorskapssamordnare Vov och L 
i) Val av V-arité, med undantag för sångcanteur (1-2 stycken) som väljs in på 

höstterminsmötet. 
j) Sektionens verksamhetsberättelse 
k) Beslutsuppföljning 
l) Sektionsrevisorernas verksamhetsberättelse 
m) Ansvarsfrihet för sektionens avgående styrelse 
n) F.I.K.A. (från sektionen) 
o) Övrigt 
p) TFMA 
  



 

 

Under Vårterminsmötet ska sektionens ordförande vara prydligt friserad i 
sektionsfärgen. Om ordförande är en man färgas skäggväxten och om ordförande är 
en kvinna (eller varför inte en påg?) ska istället håret färgas. 

Samt:  
 

POLICYDOKUMENT FÖR 
VALPROCEDUR 
V-SEKTIONEN, SEKTIONEN FÖR 
SAMHÄLLSBYGGNAD, TLTH 

  



 

 

INLEDNING 
I dokumentet kommer V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad att refereras till som V-
sektionen. Syftet med detta dokument är att klargöra för medlemmar hur valproceduren för 
inval av funktionärer går till på V-sektionen. Detta för att effektivisera valproceduren som 
med V-sektionens tillväxt, blivit mycket tidskrävande. Den strävar även till att förenkla 
arbetet för de organ som är delaktiga i valproceduren. 

 
NÄR FUNKTIONÄRSPOSTERNA VÄLJS  

Funktionärer på V-sektionen väljs vid två tillfällen under verksamhetsåret, en gång på hösten 
och en gång på våren. Detta görs i anslutning till de båda stormötena som är på respektive 
termin. Nedan följer vilka funktionärsgrupper/poster som väljs in i anslutning till vilket 
stormöte. 
Höstterminsmötet 

• Styrelsen  
• Phøset 
• Cafémästeriet 
• Sexmästeriet 
• Aktu 
• Hustomteriet 
• Strategigruppen 
• Sångcanteurer (V-arité) 
• Näringslivsgruppen 
• Infogruppen 

• Talman 
• VoV-event 
• L-tek 
• Revisorer 
• Studerandeskyddsombud 
• Likabehandlingsombud  
• Världsmästare  
• Sektionsansvariga för Her Tech 

Future 
• V-BiL-ansvariga

 
Vårterminsmötet 

• Valberedning 
• Mentorskapssamordnare  
• V-arité, med undantag för sångcanteurer som väljs in på HT-mötet 
• Källarmästeriet 

 

 
 

  



 

 

 
HUR GÅR VALPROCEDUREN TILL 

På V-sektionen finns det tre sätt att bli vald till funktionär på; val via röstning av stormöte, val 
via intervju och val enbart via ansökan. Dessa sätt kommer att beskrivas nedan med 
tillhörande funktionärsposter som ska väljas på respektive sätt. 
Studierådsrepresentanter väljs på separat sätt, vid frågor vänligen kontakta 
Utbildning@vsek.se.  
 Val via röstning av stormöte 
Vid personval under ett stormöte är det fritt för alla medlemmar att motkandidera på alla 
poster, oavsett om den är vakantsatt eller om det finns en nominerad. Därefter håller varje 
kandidat ett tidsbestämt anförande som efterföljs av en tidsbestämd utfrågning från 
medlemmarna. Sedan är det upp till mötet att avgöra vilken kandidat som anses vara bäst 
lämpad för posten vilket görs via öppen diskussion i lokalen samt en omröstning. Omröstning 
vid personval görs via sluten omröstning.   
För styrelseposter gäller 5 minuter anförande som efterföljs av 10 minuter utfrågning av 
mötet. 
För Phøsare gäller 5 minuter anförande som efterföljs av 5 minuter utfrågning av mötet. 
För övriga funktionärer gäller 2 minuter anförande som efterföljs av 2 minuter utfrågning av 
mötet.  
Följande poster ska väljas via stormöte: 

• Styrelsen (10) 
• Phøset (6) 
• Cafékassör (1) 
• Aktu (7) 
• Sexmästeriet (20) 
• Hustomte (1) 
• Tomtenissar (4-6) 
• Strategigeneral (1) 
• Talman (1) 
• VoV-mästare (1) 

• VoVvar (3-5) 
• Lantmästare(1) 
• Lantisar (3-5) 
• Revisorer (3-5) 
• Källarmästare (1) 
• Valberedning (7)  
• V-arité (8) 
• Sångarstridsansvarig (1) 
• Näringslivsansvarig L (1) 
• Näringslivsansvarig VoV (1) 

Om en av ovanstående poster vakantsätts på stormötet ska mötet besluta om Styrelsen får 
mandat att tillsätta posten. Därefter är det upp till sittande Styrelse att besluta hur 
valprocessen ska gå till i efterhand. 
Val via intervju 
Intervjuerna utgörs av sittande Valberedning och sittande Ordförande i funktionärspostens 
utskott. Intervjulängden bestäms av sittande Valberedning. Intervjuer får hållas från och med 
5 läsdagar innan anslutande stormöte och ska vara utförda senast 10 läsdagar efter stormötet. 
De valda funktionärerna ska presenteras på hemsidan eller annan kommunikationskanal 
senast 15 läsdagar efter anslutande stormöte. 
Följande poster ska väljas via intervju: 

• Inköpschefer (2) 
• Cafénissar (2-3) 
• Caféförmän (10) 
• Näringslivskontakter (4-6) 
• Alumniansvariga (1-3) 
• Taktiker (4) 

• Studerandeskyddsombud (1) 
• Likabehandlingsombud (1- ) 
• Världsmästare (3) 
• Sektionsansvariga för Her Tech 

Future (2) 
• V-BiL-ansvariga (2) 



 

 

• Fanbärare (1) 
• Webmaster (1-2) 
• Sektionsfotografer (2-4) 
• Art Director (1-2) 
• Matfantaster (5) 
• Mentorskapssamordnare L (2) 
• Mentorskapssamordnare Vov (2) 

 

 

 



 

 

Vid vakantsatta poster via intervju, ska Styrelsen tillsammans med Valberedningen besluta 
hur posterna ska tillsättas.  
Val enbart via ansökan  
Då det enbart finns en inskickad ansökan till en funktionärspost som väljs via intervju har 
Styrelsen mandat att tillsätta denna utan intervju. Detta görs i samråd med Valberedningen. 
Om ansökan saknar relevant information eller inte är fullständig ska en intervju hållas. 

RIKTLINJER FÖR VALBEREDNING 
Valberedningen har i ansvar att ta fram underlag till stormöten inför val av funktionärer samt 
att bistå med rösträkning under mötena. Utöver detta står Valberedningen även ansvariga för 
att intervjuer hålls inom de tidsramar som är beskrivna i detta dokument.  
Under stormöten ska funktionärer, som är med i Valberedningen, agera opartiskt och ej bistå 
med ytterligare motivering under diskussion.  
Kallelse för intervju ska vara utskickad minst 5 läsdagar innan intervjutillfälle.  

RIKTLINJER FÖR TALMANNEN 
Som Talman på V-sektionen har man ansvar att under mötena se till att diskussioner tillför 
fakta i debatter och att rundgång i debatten undviks.  
Talmannen ska inför personval där antalet sökande understiger antalet poster föreslå att dessa 
röstas in som klump som mötet sedan beslutar om. Detta för att mötestiden inte ska bli alltför 
lång. 
  



 

 

Styrelsens motionssvar:  
Som sångcanteur behöver du ha koll på en hel del som händer under sittningar 
vilket de lär sig av att just vara sångcanteurer. Som motionären nämnde bygger 
deras goda arbete dessutom på en god dynamik vilket de får genom att arbeta 
tillsammans. Detta talar för att det är bättre att tillsätta sångcanteurerna på 
höstterminsmötet så att de har hela våren på sig att bli bekväma i sin roll innan 
nollningen som är deras mest intensiva period.  
Vi ser heller ingen nackdel med att V-arité får in två friska fläktar efter 
årsskiftet.  
 
Därför yrkar styrelsen på bifall av motionen. 
 

 

  



 

 

Bilaga 4 
Motioner  
 
 
Ändringsförslag 2 – Reglemente  
 
Inskickat av:  
Alfred Jonelid, Hanna Gardshol, Niklas Thuresson, Julia Magnusson, Sanna 
Jörgensen, Märta Larsson & Joel Lettevall 
 
Förslag:  
Under AKTU:s löpkvällar har bastun varit en central del, där vissa deltagare har 
valt att endast besöka bastun under löpkvällen. Under t.ex. Draggningen och 
Revyn har det även varit ett väldigt stort antal deltagare från V-sektionen i 
kårbastun. Detta har visat att det finns intresse för att skapa evenemang baserat 
runt bastande. I dagsläget har flera studenter på V-sektionen tillgång till bastun, 
men det finns ingen organisation där alla kan känna sig välkomna att delta och 
lära känna nya studenter. Att organisationen finns i V-sektionen gör att alla kan 
vara med och att informationen kommer ut till alla på ett bättre sätt. Utskottet 
kommer inte kräva någon budget eller andra resurser från sektionen, då 
evenemangen och kårbastun kommer vara gratis. För att styrka gemenskapen på 
sektionen och för att ha en bra mötesplats föreslår vi att organisationen 
BastUtskottet införs.  
 
Nuvarande avsnitt:  
 
Ändras till:  
 
§ 6:3 BastUtskottet  

BastUtskottets främsta uppgift är att främja goda och sunda basturelaterade 
upplevelser.  

 
Det åligger BastUtskottet:  
a) att bestå utav 3-6 funktionärer, Bastuaggregat.  
b) att arrangera en fristående bastukväll i veckan, utan att denna krockar med 
regelbundna sektionsevenemang.  
c) att anordna diverse evenemang med basturelaterade upplevelser.  
d) att vara minst två Bastuaggregat som städar kårbastun efter varje evenemang, 
samt håller ordning i kårbastun under pågående evenemang.  
e) att skapa en öppen och välkomnande mötesplats för alla V-sektionister som 
vill basta och lära känna nya människor  
f) att främja ett gott rykte för V-sektionen i bastun.  
g) att årligen anordna två triaLTHon, den 14:e oktober och under valfritt datum 
i april månad.  
h) att vid alla tidpunkter hålla minst 37,5 grader Celsius.  

 



 

 

Om bastun visar en temperatur under 50 grader Celsius i slutet av evenemanget 
inkompetensförklaras BastUtskottet.  

  



 

 

Styrelsens motionssvar:  
Styret uppskattar engagemanget, drivet och viljan att utveckla ett nytt utskott. Vi 
tycker dock att BastUtskottets funktion är för smal för att bilda ett helt nytt 
utskott. Motionen faller också på att vi inte har en egen bastu eller tillgång till en 
som kan bokas.  
 
Att främja bastukulturen och umgänge på V-sektionen är någonting som 
styrelsen gärna uppmuntrar. Dock tycker vi att detta faller under 
Aktivitetsutskottets verksamhet.  
 
Vi yrkar därför på avslag av motionen men yrkar på att göra en 
reglementesändring av Aktivitetsutskottets åligganden. 
 
Nuvarande avsnitt: 

§ 6:1 Aktivitetsutskottet 
Aktivitetsutskottets uppgift är att anordna trevligheter och diverse aktiviteter för 
sektionens medlemmar. Aktivitetsutskottet ansvarar även för Sektionsmedlemmarnas 
hälsa dock endast genom uppmaningar till fysisk aktivitet och ej förmaningar vad 
gäller övrig verksamhet. 

Aktivitetsutskottet består av 
-       Aktivitetsutskottsordförande (1st) 
-       Aktiverade (6st) 
-       Tandemgeneraler (2st) 
-       Sportchef (1st) 

  
Det åligger aktivitetsutskottet: 
a)     att vid erforderligt antal tillfällen utspritt över året se till att V-studenterna får 

möjlighet att komma ut utanför V-huset för trevliga upplevelser och spektakel. 
b)    attinom sektionen erbjuda det bredaste urvalet av upplevelser. 
c)     att hålla Sektionens medlemmar vid god kondition. 

Ändras till: 

§ 6:1 Aktivitetsutskottet 
Aktivitetsutskottets uppgift är att anordna trevligheter och diverse aktiviteter för 
sektionens medlemmar. Aktivitetsutskottet ansvarar även för Sektionsmedlemmarnas 
hälsa dock endast genom uppmaningar till fysisk aktivitet och ej förmaningar vad 
gäller övrig verksamhet. 

Aktivitetsutskottet består av 
-       Aktivitetsutskottsordförande (1st) 
-       Aktiverade (6st) 
-       Tandemgeneraler (2st) 
-       Sportchef (1st) 

  
Det åligger aktivitetsutskottet: 
a)     att vid erforderligt antal tillfällen utspritt över året se till att V-studenterna får 

möjlighet att komma ut utanför V-huset för trevliga upplevelser och spektakel. 
b)    attinom sektionen erbjuda det bredaste urvalet av upplevelser. 
c)     att hålla Sektionens medlemmar vid god kondition. 
d)   att främja V-sektionens bastukultur. 



 

 

 

 
  



 

 

Bilaga 4 
Motioner  
 
Ändringsförslag 3 – Reglemente  
 
Inskickat av:  
Susanna Sjöstrand 
 
Förslag:  
Jag tycker att det har varit konstigt att i min funktionärspost bli kallad för "man" 
och tycker att det hade varit rimligt med ett alternativ. Eftersom jag är från 
Göteborg så tyckte jag att det passade bra att göra ett tillägg i reglementet i form 
av en ordvits. Att tillägget även till viss del bidrar till internationalisering ser jag 
bara som en bonus. 
 
Nuvarande avsnitt:  
 
§ 14:2 Talman  
 Talmannens uppgift består i att med fast hand leda Sektionens terminsmöten till kloka 

och snabba beslut. 
 

Det åligger Talmannen: 
a) att enligt gällande procedurregler leda Sektionens terminsmöten. 
b) att innan terminsmötena tillsammans med Ordförande och Sekreterare gå igenom 

dagordningen. 
c) att låta alla som vill, komma till tals. 
d) att tillse att inget möte drar ut på tiden och slutar långt efter sista punkten. 

 
Om ett terminsmöte skulle sluta efter klockan tolv skall klockan med omedelbar 
verkan inkompetensförklaras, samt ges en skarp tillrättavisare. 

 
 
Ändras till:  
§ 14:2 Talman  
 Talmannens uppgift består i att med fast hand leda Sektionens terminsmöten till kloka 

och snabba beslut. 
 

Det åligger Talmannen: 
a) att enligt gällande procedurregler leda Sektionens terminsmöten. 
e) att innan terminsmötena tillsammans med Ordförande och Sekreterare gå igenom 

dagordningen. 
f) att låta alla som vill, komma till tals. 
g) att tillse att inget möte drar ut på tiden och slutar långt efter sista punkten. 
h) att om denne är en kvinna ska hon, om hon vill, få kallas Tal(V)man. 

 
Om ett terminsmöte skulle sluta efter klockan tolv skall klockan med omedelbar 
verkan inkompetensförklaras, samt ges en skarp tillrättavisare. 

 



 

 

 
Styrelsens motionssvar:  
Styrelsen ser ingen anledning till att inte kalla talmannen Tal(V)man om denne 
vill. Dessutom är det kul med studentikosa inslag i våra reglementen. Dock 
tycker vi att talmannen ska få bli kallas Tal(V)man oavsett om den identifierar 
sig som man, kvinna eller annat. 
 
Styrelsen yrkar på bifall av motionen med ändringen: 

§ 14:2 Talman                  
Talmannens uppgift består i att med fast hand leda Sektionens terminsmöten till kloka 
och snabba beslut. 

  
Det åligger Talmannen: 
a)     att enligt gällande procedurregler leda Sektionens terminsmöten. 
e)     att innan terminsmötena tillsammans med Ordförande och Sekreterare gå igenom 

dagordningen. 
f)     att låta alla som vill, komma till tals. 
g)    att tillse att inget möte drar ut på tiden och slutar långt efter sista punkten. 
h)    att om denne vill ska denne få kallas Tal(V)man. 

  
Om ett terminsmöte skulle sluta efter klockan tolv skall klockan med omedelbar 
verkan inkompetensförklaras, samt ges en skarp tillrättavisare. 

 

  



 

 

Bilaga 4 
Motioner  
 
Ändringsförslag 4 – Stadgar och reglemente  
 
Inskickat av:  
Informationsgruppen 2019 
 
Förslag:  
Under verksamhetsåret 2018 startade dåvarande infogrupp en webshop för V-
sektions merch. Då det varit en snävare budget under detta år har inte 
webshopen kunnat prioriteras. För att i tider med bättre ekonomi kunna utveckla 
webshopen skulle infogruppen därför tycka att det passar sig med en egen 
funktionärspost för detta ändamål. Den så kallade Merch-ansvariga skulle då 
ansvara för att ta fram och utveckla V-sektionsmerch tillsammans med 
resterande medlemmar i infogruppen och även ansvara för webshopens lager, 
försäljning och varuutlämning. 
 
Nuvarande avsnitt: 
 
§ 10:5 Informationsgruppen 

 
§ 10:5:1 Uppgift   Informationsgruppen skall handha sektionens informationsspridning. 

 
§ 10:5:2 Sammansättning Informationsgruppen består av Infochef, två Webmaster, två Art Directors samt 

erforderligt antal fotografer. 
 
Samt: 
 
§ 10:1 Informationsgruppen 

 Informationsgruppens uppgift är att förse Sektionens medlemmar med information 
och diverse attiraljer samt att arkivera dessa och sprida 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. 

 
§ 10:1:1 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, Volleybollturneringen, 
nollning samt eventuella jubiléer. 

b) att kontinuerligt ställa ut sina alster för medlemmarna och uppdatera denna 
utställning med jämna intervall. 

c) att kontinuerligt uppdatera sektionens sociala medier och hemsida med sina alster. 
d) att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast dagen före 

storskiphtet. 
  

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: 
 
§ 10:5 Informationsgruppen 

 
§ 10:5:1 Uppgift   Informationsgruppen skall handha sektionens informationsspridning. 

 
§ 10:5:2 Sammansättning Informationsgruppen består av Infochef, två Webmaster, två Art Directors, en 

Merchansvarig samt erforderligt antal fotografer. 
 
Samt: 
 
§ 10:1 Informationsgruppen 

 Informationsgruppens uppgift är att förse Sektionens medlemmar med information 
och diverse attiraljer samt att arkivera dessa och sprida 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. 

 
§ 10:1:1 PR-gruppen 

PR-gruppen består av: 
- Webmaster(1-2st) 
- Sektionsfotografer(2-4st) 
- Artdirektor(1-2st) 
- Merchansvarig (1st) 

 



 

 

  
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, Volleybollturneringen, 
nollning samt eventuella jubiléer. 

b) att kontinuerligt ställa ut sina alster för medlemmarna och uppdatera denna 
utställning med jämna intervall. 

c) att kontinuerligt uppdatera sektionens sociala medier och hemsida med sina alster. 
d) att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast dagen före 

storskiphtet. 
  

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 

 
Det åligger Merchansvarig: 
a) att ansvara för utveckling av merch och webshopen. 
b) att ansvara för försäljning, lager, inventering och varuutlämning av V-sektionens 

merch. 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

 

Styrelsens motionssvar:  
Styrelsen tycker att det är bra att V-sektionen syns och att dess medlemmar har möjlighet att 
köpa diverse profilvaror. Att ha en post har ansvarar för V-sektionens merch och främjar dess 
utveckling tror vi kommer bidra till en högre kvalité och omsättning av våran merch. 
Dessutom skulle denna post avlasta Infochefens arbete vilket är en god idé med tanke på 
dennes arbetsbelastning. Efter ett år av återhållsam invensteringsmöjlighet ser vi gärna att 
merchen får en högre prioritering kommande år. Detta i form av nya varor, nytänkande 
marknadsföring och en nyfunnen kärlek för de gamla varorna.  
 
Därför yrkar vi på bifall av motionen. 
 

  



 

 

Bilaga 4 
Motioner  
 
Ändringsförslag 5 – Reglemente  
 
Inskickat av:  
V-phøs 19 
 
Förslag:  
Peppare är fortfarande ett nytt inslag i V-sektionens nollning och om det 
utnyttjas rätt, ett fantastiskt stöd för phøset, phaddrar och nollor. Det är upp till 
varje års Phøs att bestämma hur och om de vill ha Peppare under nollningen. V-
phøs 19 har varit otroligt nöjda med Pepparna och vi har upplevt ett gott 
samarbete inom Pepparna. I nuvarande reglemente står det att Pepparna består 
av 0-3 medlemmar men jag yrkar på en ändring till 0-4 Peppare.  
 
Det finns tre goda skäl till att öka maxantalet peppare från 3 till 4: 

• Ett ökat antal Peppare möjliggör fler eller större evenemang anordnade av 
Pepparna. 

• Effekterna av eventuell frånvaro av någon i peppargruppen minskar. 
• En grupp av 3 kan vara besvärlig ur en gruppdynamisk synpunkt. 

Nuvarande avsnitt: 
 
§ 12:2 Peppare  

Pepparna är 0-3 personer valda av årets Phøs i form av intervjuer med stöd från valberedningen. 
Det är upp till Phøset att bestämma antalet Peppare per år. Pepparnas huvudsakliga uppgift är att 
stötta Phøset med diverse saker och se till att sektionens phaddrar och nollor är taggade inför 
nollningsrelaterade event.  
 
Det åligger Pepparna:  

a) att bestå av 0-3 personer valda av årets Phøs.  
b) att bistå Phøset med hjälp under nollningen och under andra 
nollningsrelaterade evenemang.  
c) att se till att alla phaddrar och nollor är taggade inför och under evenemang.  

 
Om Sektionen skulle vara tillräckligt tyst på nollelördagen att man kan höra en dryckesburk falla 
på marken i Lundagård, inkompetensförklaras alla Peppare. 

 
Ändras till: 
 
§ 12:2 Peppare  

Pepparna är 0-34 personer valda av årets Phøs i form av intervjuer med stöd från 
valberedningen. Det är upp till Phøset att bestämma antalet Peppare per år. Pepparnas 
huvudsakliga uppgift är att stötta Phøset med diverse saker och se till att sektionens phaddrar 
och nollor är taggade inför nollningsrelaterade event.  



 

 

 
Det åligger Pepparna:  

a) att bestå av 0-34 personer valda av årets Phøs.  
b) att bistå Phøset med hjälp under nollningen och under andra 
nollningsrelaterade evenemang.  
c) att se till att alla phaddrar och nollor är taggade inför och under evenemang.  
 

Om Sektionen skulle vara tillräckligt tyst på nollelördagen att man kan höra en dryckesburk falla 
på marken i Lundagård, inkompetensförklaras alla Peppare. 

  



 

 

Styrelsens motionssvar:  
Nytänkande och utveckling av nollningen är något som eftersträvas varje år av varje nytt 
Phøs. Det åligger varje års Phøs att besluta hur många Peppare de vill ha efter sin egen vision. 
Pepparna fungerar som Phøsets förlängda arm och för att underlätta Pepparna och Phøsets 
uppdrag tycker vi att det är en god idé att göra det möjligt att tillsätta fler Peppare.  
Med detta sagt tycker vi att då Pepparna fortfarande är en relativt ny post på sektionen är det 
eftersträvansvärt att den får cementera sig under kommande år som en naturlig del av 
nollningsarbetet utan att antalet Peppare utökas mer.  
 
Styrelsen yrkar på bifall av motionen. 
 

 

  



 

 

Bilaga 5 
Budgetförslag verksamhetsåret 2020  
 
 
 
 

Administration	
	Kontorsmtrl.	 	   −3000	

	 Inköp	av	färg	 	   −2000	

	      

 Summa    −5000	

	      

Aktivitetsutskott	
	Aktiviteter    −17000	

	 Material	 	  −5000	 	
 Prisreducering	 	  −12000	 	
 Fika  8	 −50	 −400 

 Kläder  8	 −400	 −3200 

 Lokalhyra,	innebandy/volleyboll	 	   −15000 

 Representation	 	 8	 −300	 −2400 

      

 Summa    −38000	

	      

Cafémästeriet	
	Vinst    132863,4 

 Försäljning:	 	  695514	 	
 Catering:	 	  7000	 	
 Inköp	mat	och	dryck:	 	  −413150,6	 	
 Övrigt	inköp:	 	  −25000	 	
 Svinn:	 	  −7000	 	
 Hälsovårdsmyndighet:	 	  −4000	 	
 Bankkostnader:	 	  −7500	 	
 Tack	till	jobbare:	 	  −28000	 	



 

 

 Tackfester:	 	  −30000	 	
 Subventionering:	 	  −20000	 	
 Reperationsfond:	 	  −10000	 	
 Amortering	lån	 	  −25000	 	
      

 Fika  17	 −50	 −850	

	Kläder  17	 −400	 −6800	

	      

 Summa    125213,4	

	      

Medlemmar	
	Tack till sektionsmedlemmar   

 
−15000 

 Kräftskiva    −10000 

      

 Summa    −25000	

	      

Funktionärer	
	Funktionärsvård	 	   −132500	

	 Funktionärstack	 	  −30000	 	
 Övrigt	 	  −1500	 	
 Funktionärströjor	 	  −59000	 	
 Storskifte	 	  −42000	 	
 Terminsmöten, fika    −9000	

	 VT	 	  −4000	 	
 HT	 	  −5000	 	
      

 Summa    −141500	

	      

V-arité	
	V-arité	 	   −5350 

 Kläder	 10	 −400	 −4000	 	
 Spex-material	 	  −1000	 	
 Fika	 7	 −50	 −350	 	
 Sångastriden	 	   −6000	



 

 

	Sångcanteur    −2900	

	 Representation	Sittingar	 2	 −1400	 −2800	 	
 Fika	 2	 −50	 −100	 	
      

 Summa    −14250	

	      

BIIF	
	Sektionsbidrag	 	   18000	

	      

 Summa    18000	
	      

L-tek	
	Kläder 

 6	 −400	 −2400 

 Fika  6	 −50	 −300 

 Nollning    −2500	
	Event    −7500	

	Underhåll L-vägen    −1000	
	Nordiskt möte    −4000 

 Representation  6	 −70	 −420 

      

 Summa    −18120	
	      

VoV-event	
	Kläder 

 6	 −400	 −2400 

 Fika  6	 −50	 −300 

 Nollning    −5000	
	Event    −15000 

 Representation  6	 −70	 −420 

      
 Summa    −23120	
	      

Näringslivsgruppen	
	Fika  16	 −50	 −800 

 Kläder  16	 −400	 −6400 



 

 

 Presenter	 	   −4000 

 Sponsring	 	   231000 

 Arbetsgrupp		 	  121000	 	
 Huvudsponsor	 	  0	 	
 Årlig	sponsring	 	  110000	 	
      

 Summa    219800	

	      

Informationsgruppen	
	Fika  9	 −50	 −450	

	Kläder  9	 −400	 −3600	

	 Inköp/försäljning    −15000	

	Försäljning	 	  60000	 	
 Försäljning	ouvvar	 	  50000	 	
 Inköp	ouvvar	 	  −70000	 	
 Märken	 	  −10000	 	
 Inköp	sångböcker	 	  −45000	 	
 V-merchandise	 	  0	 	
 Propaganda	V	 	   −5000	

	Adobe  12	 −300	 −3600	

	Underhåll hemsidan    −1000	

	Fotografer    −2300	
	 Foto/Arkivering	 	  −300	 	
 Representation	 2	 −1000	 −2000	 	
      

 Summa    −30950	

	      

Nollning	
	Nolleguiden    −7000 

 Phöset    −39500	

	Representation Phöset  7	 −800	 −5600 

 Fika	Hufvudphadder	 	 12	 −50	 −600 

 Fika Peppare  3	 −50	 −150 

 Kläder Peppare  3	 −400	 −1200	
	Representation	Peppare	 	 3	 −400	 −1200	



 

 

	Programsittning	 	   −6500 

      

 Summa    −61750	

	      

Presenter	
	Presenter    −1000	

	      

 Summa    −1000	

	      

Sektionsbidrag	
	Bidrag 

    
 VT18	 	 30	 900	 27000	

	HT18	 	 30	 900	 27000	

	      

 Summa    54000	

	      

Sexmästeriet	
	Vinst	 	   66500	

	 Försäljning	 	  450000	 	
 Inköp	mat	 	  −150000	 	
 Inköp	alkohol	 	  −200000	 	
 Amortering	lån	 	  −16000	 	
 Bankkostnader	 	  −2500	 	
 Fika  21	 −50	 −1050	

	Kläder  21	 −400	 −8400	

	Serveringstillstånd    −13000	

	      

      

 Summa    44050	

	      

Källarmästeriet	
	Kläder  6	 −400	 −2400	

	Fika  6	 −50	 −300	

	 Övrigt	 	   0	



 

 

	      

 Summa    −2700	

	      

Studierådet	VoV	
	Studiebevakningspengar in    8000	

	Fika Studiekvällar  5	 −400	 −2000	

	 Lärarpris    −750	

	Masterkväll    −900	

	 Exjobbskväll	 	   0	

	 Studentpris	 	   0	

	Övrig studierelaterad verksamhet    −1650 

 CEQ-pris  4	 −250	 −1000 

      

 Summa    1700	

	      

Studierådet	L	
	Studiebevakningspengar in    4000	
	Fika studiekvällar  2 −300 −600 
 Lunch Studierådet  12	 −80	 −500	
	Övrig studierelaterad verksamhet    −1900	
	CEQ-pris  4	 −250	 −1000	
	      
 Summa    0	

	      

Studierådet	Brand	
	Studiebevakningspengar in    4000	
	Fika studiekvällar  2 −300 −600 
 Årets lärare    −900	
	 Lunch Studierådet  12	 −80	 −960	
	Övrig studierelaterad verksamhet    −540	
	Pris CEQ  4	 −250	 −1000	
	      

 Summa    0	

	      



 

 

Utbildningsbevakning	Sektionen	
	Fika  48	 −50	 −2400	
	Workshops    −5400 

 Likabehandling    −1500 

 Världsmästare    −2000 

 Föreläsningar    −5000	

	SI	Ledare	Studiekväll	 	   −4500	

	      

 Summa    −20800	

	      

Styrelsen	
	Fika   

 
−4500 

 Fika	 10	 −450	 −4500	 	
 Representation    −12800 

 Ordförande	 1	 −800	 −800	 	
 Styrelsen	 10	 −1200	 −12000	 	
 Styrelsen	disponerar	 	   −8000 

 Kläder	 10	 −400	 −4000	 	
 Överlämning	 10	 0	 0	 	
 Möbler	 	  0	 	
 Övrigt/	underhåll	 	  −4000	 	
 Styrelseskifte    −7400 

 Lokalhyra	 	  −3400	 	
 Mat	 20	 −200	 −4000	 	
 Administration	 	   −22085 

 Tillsynsavgift	 	  −1000	 	
 Prov	för	tillstånd	 2	 −1200	 −2400	 	
 PBI-avgift	 	  −4000	 	
 E-vote	 	  −500	 	
 Kassaskåpsförsäkring	 	  −685	 	
 Banktjänster	 	  −3000	 	
 V-konferens   −10000	 	
 Swish-avgift   −500	 	
      

 Summa    −54785	



 

 

	      

Hustomteriet	
	Fika 

 7	 −50	 −350	

	 Lokalvård    −500	

	Verktyg    −2000	

	 Kläder	 	 7	 −100	 −700	

	      

 Summa	 	   −3550	

	      

V-biL	
	Antal mil/år 1500	 	   

 Transport    −4000	

	 Bensinkostnad	 14	 	 −21000	 	
 Intäkt/mil	 35	 90%	indriv	 21000	 	
 Resekostnader	V	 	  −4000	 	
 Fasta avgifter    −9980	
	 Besiktning	 	  −500	 	
 Försäkring	 	  −5050	 	
 Parkering	 2	 −715	 −1430	 	
 Skatt	 	  −3000	 	
 Övrig	kostnad		 	   −6000 

      

 Summa V-bil    −19980	

	      

Valberedningen	
	Fikabidrag  7	 −50	 −350	

	Fikabidrag	talman	 	 1	 −50	 −50 

      

 Summa    −400	

	      

Fonder	
	Jubilemsfond	 	   −10000	

	Sångboksfond    0	

	Projektfond	 	   −5000 



 

 

 Medaljfond	 	   −3000 

 V-bilsfond	 	   −10000 

 Investeringsfond    −15000 

 Jubilemsfond	för	L	 	   −4000 

 Fond	L-vägen	 	   −3000	

	      

 Summa    −50000	

	      

Branschdagen	
	Bidrag	 	   80000	

	      

 Summa    80000	

	      

Tandem	
	Cykelvård	 	   −1500	

	Övrigt	 	   0	

	 Fika	 	 2	 −50	 −100	

	      

 Summa    −1600	

Övrigt	
	Oförutsedda händelser    −20000 

 Concretum    5000	

	      

 Summa    −15000	

	      

 TOTAL	SUMMA	 	   15258,4	

  



 

 

 

Bilaga 6 
Valprocedur   
 
 
 
 

INLEDNING 
I dokumentet kommer V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad att refereras till som V-
sektionen. Syftet med detta dokument är att klargöra för medlemmar hur valproceduren för 
inval av funktionärer går till på V-sektionen. Detta för att effektivisera valproceduren som 
med V-sektionens tillväxt, blivit mycket tidskrävande. Den strävar även till att förenkla 
arbetet för de organ som är delaktiga i valproceduren. 

 
NÄR FUNKTIONÄRSPOSTERNA VÄLJS  

Funktionärer på V-sektionen väljs vid två tillfällen under verksamhetsåret, en gång på hösten 
och en gång på våren. Detta görs i anslutning till de båda stormötena som är på respektive 
termin. Nedan följer vilka funktionärsgrupper/poster som väljs in i anslutning till vilket 
stormöte. 
Höstterminsmötet 

• Styrelsen  
• Phøset 
• Cafémästeriet 
• Sexmästeriet 
• Aktu 
• Hustomteriet 
• Strategigruppen 
• Näringslivsgruppen 
• Infogruppen 
• Talman 

• VoV-event 
• L-tek 
• Revisorer 
• Studerandeskyddsombud 
• Likabehandlingsombud  
• Världsmästare  
• Sektionsansvariga för Her Tech 

Future 
• V-BiL-ansvariga

 
Vårterminsmötet 

• Valberedning 
• Mentorskapssamordnare  
• V-arité  
• Källarmästeriet 

 

 
 

  



 

 

 
HUR GÅR VALPROCEDUREN TILL 

På V-sektionen finns det tre sätt att bli vald till funktionär på; val via röstning av stormöte, val 
via intervju och val enbart via ansökan. Dessa sätt kommer att beskrivas nedan med 
tillhörande funktionärsposter som ska väljas på respektive sätt. 
Studierådsrepresentanter väljs på separat sätt, vid frågor vänligen kontakta 
Utbildning@vsek.se.  
 Val via röstning av stormöte 
Vid personval under ett stormöte är det fritt för alla medlemmar att motkandidera på alla 
poster, oavsett om den är vakantsatt eller om det finns en nominerad. Därefter håller varje 
kandidat ett tidsbestämt anförande som efterföljs av en tidsbestämd utfrågning från 
medlemmarna. Sedan är det upp till mötet att avgöra vilken kandidat som anses vara bäst 
lämpad för posten vilket görs via öppen diskussion i lokalen samt en omröstning. Omröstning 
vid personval görs via sluten omröstning.   
För styrelseposter gäller 5 minuter anförande som efterföljs av 10 minuter utfrågning av 
mötet. 
För Phøsare gäller 5 minuter anförande som efterföljs av 5 minuter utfrågning av mötet. 
För övriga funktionärer gäller 2 minuter anförande som efterföljs av 2 minuter utfrågning av 
mötet.  
Följande poster ska väljas via stormöte: 

• Styrelsen (10) 
• Phøset (6) 
• Cafékassör (1) 
• Aktu (7) 
• Sexmästeriet (20) 
• Hustomte (1) 
• Tomtenissar (4-6) 
• Strategigeneral (1) 
• Talman (1) 
• VoV-mästare (1) 

• VoVvar (3-5) 
• Lantmästare(1) 
• Lantisar (3-5) 
• Revisorer (3-5) 
• Källarmästare (1) 
• Valberedning (7)  
• V-arité (8) 
• Sångarstridsansvarig (1) 
• Näringslivsansvarig L (1) 
• Näringslivsansvarig VoV (1) 

Om en av ovanstående poster vakantsätts på stormötet ska mötet besluta om Styrelsen får 
mandat att tillsätta posten. Därefter är det upp till sittande Styrelse att besluta hur 
valprocessen ska gå till i efterhand. 
Val via intervju 
Intervjuerna utgörs av sittande Valberedning och sittande Ordförande i funktionärspostens 
utskott. Intervjulängden bestäms av sittande Valberedning. Intervjuer får hållas från och med 
5 läsdagar innan anslutande stormöte och ska vara utförda senast 10 läsdagar efter stormötet. 
De valda funktionärerna ska presenteras på hemsidan eller annan kommunikationskanal 
senast 15 läsdagar efter anslutande stormöte. 
Följande poster ska väljas via intervju: 

• Inköpschefer (2) 
• Cafénissar (2-3) 
• Caféförmän (10) 
• Näringslivskontakter (4-6) 
• Alumniansvariga (1-3) 
• Taktiker (4) 

• Studerandeskyddsombud (1) 
• Likabehandlingsombud (1- ) 
• Världsmästare (3) 
• Sektionsansvariga för Her Tech 

Future (2) 
• V-BiL-ansvariga (2) 



 

 

• Fanbärare (1) 
• Webmaster (1-2) 
• Sektionsfotografer (2-4) 
• Art Director (1-2) 
• Matfantaster (5) 
• Mentorskapssamordnare L (2) 
• Mentorskapssamordnare Vov (2) 



 

 

Vid vakantsatta poster via intervju, ska Styrelsen tillsammans med Valberedningen besluta 
hur posterna ska tillsättas.  
Val enbart via ansökan  
Då det enbart finns en inskickad ansökan till en funktionärspost som väljs via intervju har 
Styrelsen mandat att tillsätta denna utan intervju. Detta görs i samråd med Valberedningen. 
Om ansökan saknar relevant information eller inte är fullständig ska en intervju hållas. 

RIKTLINJER FÖR VALBEREDNING 
Valberedningen har i ansvar att ta fram underlag till stormöten inför val av funktionärer samt 
att bistå med rösträkning under mötena. Utöver detta står Valberedningen även ansvariga för 
att intervjuer hålls inom de tidsramar som är beskrivna i detta dokument.  
Under stormöten ska funktionärer, som är med i Valberedningen, agera opartiskt och ej bistå 
med ytterligare motivering under diskussion.  
Kallelse för intervju ska vara utskickad minst 5 läsdagar innan intervjutillfälle.  

RIKTLINJER FÖR TALMANNEN 
Som Talman på V-sektionen har man ansvar att under mötena se till att diskussioner tillför 
fakta i debatter och att rundgång i debatten undviks.  
Talmannen ska inför personval där antalet sökande understiger antalet poster föreslå att dessa 
röstas in som klump som mötet sedan beslutar om. Detta för att mötestiden inte ska bli alltför 
lång. 
 
  



 

 

Bilaga 7 
Ordning för val av funktionärsposter 
 
 
Styrelsen 

a) Ordförande 
b) Vice Ordförande 
c) Skattmästare 
d) Infochef 
e) Aktivitetsutskottsordförande 
f) Cafémästare 
g) Näringslivsordförande 
h) Sexmästare 
i) Utbildningsminister 
j) Øverphøs 

 
Phøset 

a) Phøs (6 st) 
 
Aktivitetsutskottet 

a) Sportchef 
b) AktUverade (6 st) 
c) Tandemgeneraler (2 st) 

 
Cafémästeriet 

a) Cafékassör 
 
Näringslivsgruppen 

a) Näringslivsansvarig VoV 
b) Näringslivsansvarig L 

 
Strategigruppen 

a) Strategigeneral 
 
Granskare 

a) Revisorer (6 st) 
 
Mötesfunktionärer 

a) Talman 
 
Övriga funktionärer 

a) Sångboksgeneral 
 
VoV-event 

a) VoV-mästare 
b) VoVvar (3-5) 

 



 

 

L-tek 
a) Lantmästare 
b) Lantis (3-5) 

 
Hustomteriet 

a) Hustomte 
b) Tomtenissar (4-6 st) 

 
Sexmästeriet 

a) Vice Sexmästare 
b) Sexkassör 
c) Pubmästare 
d) Köksmästare 
e) Vice köksmästare 
f) Musikmästare 
g) HofVmästare 
h) Baakfyllare (2 st) 
i) Sexjobbare (11 st) 

 


