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Bilaga 1 
Dagordning  
 
2020-11-16, Lund 
Ordförande Ellen Thunstedt, Vice Ordförande Sandra Nimmermark 
 
§ 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 2021  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   
 
Ändringsförslag 1 – Stadgar 
 
Förslag: 
Då vissa avsnitt i stadgarna är utdaterade/ej gäller längre föreslår vi att vissa stycken 
revideras/tas bort.  
 
Vi föreslår: 

- att i § 8:3 byta namn från Infochef till Informationschef 
- att ändra rubriken på kapitel 10 från Mästerier till Utskott då grupperna som benämns 

i kapitlet inte alla är mästerier utan utskott.  
- att i kapitel 10 ta bort sammansättningen under varje mästerier/utskott då detta täcks 

av reglementet.  
- att i § 10:6:1 ta bort att Utbildningsutskottet har i uppgift att till Kårens FM nominera 

till Husstyrelse. 
- att i § 12:3 Sektionens firma ta bort de sista två styckena då detta är felaktigt.  
- att i kapitel 16 ta bort Revisorernas sammansättning, då detta ska täckas av 

reglementet. 
- att i § 16:3 revidera b) 

 
 
Nuvarande avsnitt: 
 
KAP 8   SEKTIONENS STYRELSE 
 
§ 8:3 Sammansättning  Styrelsen utgörs av tio ledamöter varav följande skall ingå:  

- Sektionsordförande  
- Vice Ordförande  
- Infochef  
- Skattmästare  
- Utbildningsminister  
- Näringslivsordförande  
- Sexmästare  
- Cafémästare  
- Aktivitetsutskottsordförande  
- Øverphøs 

 

KAP 10   MÄSTERIER  
 
§ 10:1 Aktivitetsutskottet  
 
§ 10:1:1 Uppgift  Aktivitetsutskottet skall handha sektionens gemenskap och  
  sammanhållning.  
 



 

 

§ 10:1:2 Sammansättning  Aktivitetsutskottet består av Aktivitetsutskottsordförande,  
  Sportchef samt erforderligt antal ledamöter.  
§ 10:2 Cafémästeriet  
 
§ 10:2:1 Uppgift  Cafémästeriet skall handha V-Café.  
 
§ 10:2:2 Sammansättning  Cafémästeriet består av Cafémästare, Cafékassör samt erforderligt 
  antal övriga ledamöter.  
 
§ 10:3 Näringslivsgruppen  
 
§ 10:3:1 Uppgift  Näringslivsgruppen skall handha sektionens kontakt med  
  näringslivet.  
 
§ 10:3:2 Sammansättning  Näringslivsgruppen består av Näringslivsordförande samt  
  erforderligt antal övriga ledamöter.  
 
§ 10:4 Sexmästeriet  
 
§ 10:4:1 Uppgift  Sexmästeriet skall handha sektionens fest- och pubverksamhet.  
 
§ 10:4:2 Sammansättning  Sexmästeriet består av Sexmästare, Vice Sexmästare, Sexkassör, 
  Pubmästare, Köksmästare, Vice Köksmästare, HofVmästare,  
  Musikmästare, två Baakfyllare samt erfordeligt antal övriga  
  ledamöter.  
 
§ 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.  
 
§ 10:6 Utbildningsutskottet  
 
§ 10:6:1 Uppgift  Utbildningsutskottet har till uppgift att tillgodose medlemmarnas 
  intressen i frågor som berör studierna och utbildningen, samt att  
  till Kårens FM nominera representanter till Institutionsstyrelser  
  samt Husstyrelse.  
 
§ 10:6:2 Sammansättning  Utbildningsutskottets Styrelse består av Utbildningsminister,  
  Studierådsordförande för respektive program samt erforderligt  
  antal övriga ledamöter.  
 
§ 10:6:3 Samverkan  Utbildningsutskottet samverkar med Kårens utbildningsutskott.  
 
§ 10:7 Phøset  
 
§ 10:7:1 Uppgift  Phøset skall planera och genomföra nollningen för nollorna.  
 
§ 10:7:2 Sammansättning  Phøset består av ett Øverphøs samt erforderligt antal  
  övriga Phøsare 
 

KAP 12   SEKTIONENS EKONOMI 
 
§ 12:3 Sektionens firma  Sektionens firma tecknas av Sektionsordföranden och  
  Skattmästaren var för sig. 
 



 

 

  Sexmästeriets firma tecknas av Sexmästaren och Kassören var för 
  sig. 
 
  Cafémästeriets firma tecknas av Cafémästaren och Cafékassören 
  var för sig. 
 

KAP 16   REVISORER 
 
§ 16:2 Sammansättning  Revisorerna är två Styrelserevisorer, två Sexmästerirevisorer samt 
  två Caférevisorer. De skall vara myndiga. Revisorerna får inte ha 
  något övrigt uppdrag med ekonomiansvar på sektionen.  
 
§ 16:3 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.  
 

§ 16:4 Särskild revisions- Avgår ledamot i Sektionens Styrelse före verksamhetsårets slut, berättelse
  skall Revisorerna berättelse granska vederbörandes förvaltning  
  samt därefter avgiva särskild revisionsberättelse häröver. 
 
 
 
Ändras till: 
KAP  8   SEKTIONENS STYRELSE 
 
§ 8:3 Sammansättning  Styrelsen utgörs av tio ledamöter varav följande skall ingå:  

- Sektionsordförande  
- Vice Ordförande  
- Informationschef  
- Skattmästare  
- Utbildningsminister  
- Näringslivsordförande  
- Sexmästare  
- Cafémästare  
- Aktivitetsutskottsordförande  
- Øverphøs 

 
 

KAP 10   MÄSTERIER UTSKOTT 
 
§ 10:1 Aktivitetsutskottet  
 
§ 10:1:1 Uppgift  Aktivitetsutskottet skall handha sektionens gemenskap och  
  sammanhållning.  
 
§ 10:1:2 Sammansättning  Aktivitetsutskottet består av Aktivitetsutskottsordförande,  
  Sportchef samt erforderligt antal ledamöter.  
 
§ 10:2 Cafémästeriet  
 
§ 10:2:1 Uppgift  Cafémästeriet skall handha V-Café.  
 



 

 

§ 10:2:2 Sammansättning  Cafémästeriet består av Cafémästare, Cafékassör samt erforderligt 
  antal övriga ledamöter.  
 
§ 10:3 Näringslivsgruppen  
 
§ 10:3:1 Uppgift  Näringslivsgruppen skall handha sektionens kontakt med  
  näringslivet.  
 
§ 10:3:2 Sammansättning  Näringslivsgruppen består av Näringslivsordförande samt  
  erforderligt antal övriga ledamöter.  
 
§ 10:4 Sexmästeriet  
 
§ 10:4:1 Uppgift  Sexmästeriet skall handha sektionens fest- och pubverksamhet.  
 
§ 10:4:2 Sammansättning  Sexmästeriet består av Sexmästare, Vice Sexmästare, Sexkassör, 
  Pubmästare, Köksmästare, Vice Köksmästare, HofVmästare,  
  Musikmästare, två Baakfyllare samt erfordeligt antal övriga  
  ledamöter.  
§ 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.  
 
§ 10:6 Utbildningsutskottet  
 
§ 10:6:1 Uppgift  Utbildningsutskottet har till uppgift att tillgodose medlemmarnas 
  intressen i frågor som berör studierna och utbildningen, samt att  
  till Kårens FM nominera representanter till Institutionsstyrelser  
  samt Husstyrelse.  
 
§ 10:6:2 Sammansättning  Utbildningsutskottets Styrelse består av Utbildningsminister,  
  Studierådsordförande för respektive program samt erforderligt  
  antal övriga ledamöter.  
 
§ 10:6:3 Samverkan  Utbildningsutskottet samverkar med Kårens utbildningsutskott.  
 
§ 10:7 Phøset  
 
§ 10:7:1 Uppgift  Phøset skall planera och genomföra nollningen för nollorna.  
 
§ 10:7:2 Sammansättning  Phøset består av ett Øverphøs och en Phøskassør samt erforderligt 
  antal övriga Phøsare 
 

KAP 12   SEKTIONENS EKONOMI 
§ 12:3 Sektionens firma  Sektionens firma tecknas av Sektionsordföranden och  
  Skattmästaren var för sig. 
 
  Sexmästeriets firma tecknas av Sexmästaren och Kassören var för 
  sig. 
 
  Cafémästeriets firma tecknas av Cafémästaren och Cafékassören 
  var för sig. 
 

KAP 16   REVISORER 



 

 

§ 16:2 Sammansättning  Revisorerna är två Styrelserevisorer, två Sexmästerirevisorer samt 
  två Caférevisorer. De skall vara myndiga. Revisorerna får inte ha 
  något övrigt uppdrag med ekonomiansvar på sektionen.  
 
§ 16:32 Rättigheter  Revisorerna har rätt:  

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

b) att begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning.  
c) att övervara samtliga sektionens myndigheters sammanträden med 

yttrande- och yrkanderätt.  
 

§ 16:43Särskild revisions- Avgår ledamot i Sektionens Styrelse före verksamhetsårets slut,          
berättelse  skall Revisorerna granska vederbörandes förvaltning  
  samt därefter avgiva särskild revisionsberättelse häröver. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 

Propositioner 
 

Ändringsförslag 2 - Reglemente  

 
Förslag:   
Under vårens terminsmöte så röstade sektionen fram det nya utskottet Skattmästeriet. I deras 
reglemente finns i dagsläget texten ” att se till att sektionens utskott gör inköp med 
miljömedvetenhet i åtanke”. För att lättare kunnat styra detta har vi tagit fram på ett förslag på 
en policy för miljöfrågor som skall gälla för samtliga av sektionens utskott och även en 
miljöhandlingsplan som skall användas för att konkretisera arbetet som utskotten gör i 
miljöfrågor. I handlingsplanen finns det även givet att utskotten skall ha mätbara mål som 
man kan se över efter årets slut så att det tydligare skall gå att kontrollera hur bra utskottet har 
skött sig miljömässigt. 
 
Genom att godkänna dessa styrdokument hoppas vi kunna bli få en miljömärkning, 
sektionsgrodan. Som är en miljömärkning för sektionerna på LTH. En miljömärkning kan ses 
som ett verktyg för att underlätta och systematisera miljöarbete, där ett lyckat arbete 
synliggörs och belönas med märkning. En miljömärkning visar företag, samarbetspartners, 
sponsorer och framtida studenter att sektionen är driven inom hållbarhet.  
 
Till detta är det rekommenderat att man utser en kontaktperson, miljösamordnare, som 
ansvarar för kontakten mellan sektionen och Sektionsgrodans administration. Till en början 
anser vi att denna person blir Skattmästaren med stöd av styrelsen och Skattmästeriet. I 
framtiden kanske det blir att miljösamordnare blir en ny post på sektionen. 
 
Vi föreslår  

- att införa en miljöpolicy för sektionen 
- att införa en miljöhandlingsplan för sektionen 
- att styrelsen blir ansvarig för att uppföljning av miljöhandlingsplanen och 

miljöpolicyn sker 
- att Skattmästeriet ser till att sektionens utskott gör inköp i enlighet med 

miljöpolicyn 
- att Skattmästaren utses som miljösamordnare för sektionen  

 
 
Nuvarande avsnitt: 

 
Innehållsförteckning 
Bilagor 



 

 

1. Sponsringspolicy 
2. Policy för mottagande av utbytesstudenter 
3. Policy för studiebevakningspengar 
4. Policy för intressföreningar 
5. Policy för hantering av V-bil 
6. Policy för likabehandling 
7. Policy för sociala-aktiviteter 
8. Policy för Internationalisering 
9. Reglerande av sektionens fonder  
10. Policy för studiecirklar med startkapital från V-sektionen 

 
KAP 2  SEKTIONENS STYRELSE 
 
§ 2:3 Åligganden  

Det åligger Styrelsen:  
a) att under läsperioderna hålla styrelsemöte (formellt eller 

informellt) minst en gång varannan vecka. 
b) att kontinuerligt rapportera i veckobrevet om vad som händer 

på sektionen.  
c) att hålla sig på god fot med sektionsmedlemmar och all 

personal i V-huset, speciellt betong-Bosse, eftersom både han 
och betong är ball.  

d) att innan utgången av vårterminens läsperiod 1 bjuda in alla 
medlemmar till Vstyret och bjuda på hembakat under muntra 
former.  

e) att hålla ett bra gyckel på nollegasquen.  
f) att före sin avgång upprätta ett program för styrelseskiftet.  
g) att tillse att icke färdigbehandlade punkter från tidigare 

terminsmöten behandlas på nästkommande möte.  
h) 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.  

i) att snarast efter det att datum för sektionsmöte fastslagits 
informera valberedningen, talmannen och strategigruppen.  

j) att utse en representant till TLTHs valberedning och en 
representant till TLTHs valnämnd.  
 

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. 

 
 



 

 

KAP 5   SKATTMÄSTARE  
 
§ 5 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 är ur utskottsordförande för 
Skattmästeriet. Skattmästaren tilltalas av sektionens medlemmar 
med prefixet “Ung-“ plus förnamn. Detta gäller även skattmästare 
emeritus.  
 
Det åligger således Skattmästaren:  
a) att leda och ansvara för Skattmästeriets verksamhet. 
b) 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.  

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

d) att om nödvändigt, uppdatera V-sektionens Ekonomipärm.  
e) att administrera utlämnandet och återtagandet av nycklar till 

sektionens förvaringsskåp och därtill hörande 
depositionsavgifter, mm. 

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

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

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 vara minst 20 år gammal  
k) 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.  

 
§ 5:1 Skattmästeriet 

Skattmästeriet har i uppgift att bistå Skattmästaren med att handha 
sektionens ekonomi och bokföring. Genom möten kunna 
tillsammans förbättra sektionens ekonomi 
 
Skattmästeriet består av: 
- Skattmästaren 
- V-bilsansvariga (2 st) 



 

 

- Cafékassör 
- Sexkassör 
- En representant från Phøset 

Det åligger Skattmästeriet:  
a) att sammanträda minst 2 gånger i månaden under läsveckor. 
b) att samordna sektionens ekonomiska verksamhet. 
c) att följa och bevaka sektionens likviditet. 
d) att se till att sektionens utskott gör inköp med 

miljömedvetenhet i åtanke. 

 

Ändras till:  

Innehållsförteckning 
Bilagor 

1. Sponsringspolicy 
2. Policy för mottagande av utbytesstudenter 
3. Policy för studiebevakningspengar 
4. Policy för intressföreningar 
5. Policy för hantering av V-bil 
6. Policy för likabehandling 
7. Policy för sociala-aktiviteter 
8. Policy för Internationalisering 
9. Reglerande av sektionens fonder  
10. Policy för studiecirklar med startkapital från V-sektionen 
11. Policy för miljöfrågor 
12. Miljöhandlingsplan 

 
KAP 2  SEKTIONENS STYRELSE 
§ 2:3 Åligganden 

Det åligger Styrelsen:  
a) att under läsperioderna hålla styrelsemöte (formellt eller 

informellt) minst en gång varannan vecka. 
b) att kontinuerligt rapportera i veckobrevet om vad som händer 

på sektionen.  
c) att hålla sig på god fot med sektionsmedlemmar och all 

personal i V-huset, speciellt betong-Bosse, eftersom både han 
och betong är ball.  

d) att innan utgången av vårterminens läsperiod 1 bjuda in alla 
medlemmar till Vstyret och bjuda på hembakat under muntra 
former.  

e) att hålla ett bra gyckel på nollegasquen.  
f) att före sin avgång upprätta ett program för styrelseskiftet.  
g) att tillse att icke färdigbehandlade punkter från tidigare 

terminsmöten behandlas på nästkommande möte.  
h) 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.  

i) att snarast efter det att datum för sektionsmöte fastslagits 
informera valberedningen, talmannen och strategigruppen.  

j) att utse en representant till TLTHs valberedning och en 
representant till TLTHs valnämnd.  

k) att se till att sektionens utskott följer miljöpolicyn och 
miljöhandlingsplanen. Dessa dokument ligger som bilaga 11 
och 12.  

l) att hjälpa sprida information och dokumentation om 
miljöfrågor till sektionens medlemmar. 

m) att stötta miljösamordnaren. 
 

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. 

 
 
KAP 5  SKATTMÄSTARE  
§ 5 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 är utskottsordförande för 
Skattmästeriet. Skattmästaren har också i uppgift att vara 
miljösamordnare. Leda sektionens miljöarbete och vara kontakten 
mellan sektionen och Sektionsgrodans administration. 
Skattmästaren tilltalas av sektionens medlemmar med prefixet 
“Ung-“ plus förnamn. Detta gäller även skattmästare emeritus.  
 
Det åligger således Skattmästaren:  
a) att leda och ansvara för Skattmästeriets verksamhet. 
b) 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.  

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

d) att om nödvändigt, uppdatera V-sektionens Ekonomipärm.  
e) att administrera utlämnandet och återtagandet av nycklar till 

sektionens förvaringsskåp och därtill hörande 
depositionsavgifter, mm. 

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



 

 

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

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 vara minst 20 år gammal  
k) att tillsammans med resten av styrelsen förvalta sektionens 

fonder. 
l) att vara sektionens miljösamordnare. Som miljösamordnare 

innebär det: 
- att administrera och uppdatera miljöprogrammet i samarbete 
med sektionens utskott och ledning 
- att hålla kontakt med motsvarande poster på andra sektioner 
för samarbete i miljöfrågor.  
- att arbeta för att krav och kriterier för Sektionsgrodan 
uppfylls 
- att vara kontaktperson för Sektionsgrodans administration. 
- att med hjälp av styrelsen sprida information och 
dokumentation om miljöfrågor till sektionens medlemmar. 
- att upprätthålla och uppdatera sektionens miljöhandlingsplan. 
- att följa upp och utvärdera Miljöhandlingsplanen innan 
avslutat verksamhetsår. 

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.  

 
§ 5:1 Skattmästeriet 

Skattmästeriet har i uppgift att bistå Skattmästaren med att handha 
sektionens ekonomi och bokföring. Genom möten kunna 
tillsammans förbättra sektionens ekonomi.  
 
Skattmästeriet består av: 
- Skattmästaren 
- V-bilsansvariga (2 st) 
- Cafékassör 
- Sexkassör 
- En representant från Phøset 

Det åligger Skattmästeriet:  
a) att sammanträda minst 2 gånger i månaden under läsveckor. 
b) att samordna sektionens ekonomiska verksamhet. 
c) att följa och bevaka sektionens likviditet. 
d) att se till att sektionens utskott gör inköp med 

miljömedvetenhet i åtanke i enlighet med miljöpolicyn och 
miljöhandlingsplanen.  



 

 

e) att stötta miljösamordnaren. 

Samt en ny policy:  

 

 



 

 



 

 



 

 

Bilaga 4 

Motioner  
 
Ändringsförslag 1 – Reglemente och policy 
 
Inskickat av:  
August Liljenberg, Hanna Sandström och Jesper Snoeck 
 
Förslag:  

Våren 2019 bestämde dåvarande styrelsen på V-sektionen att sektionens egna spex-utskott, V-
Arité, skulle väljas in på VT-mötet istället för att väljas in på HT-mötet. Anledningen sades då 
vara att VT-mötet skulle göras mer attraktivt och intressera fler människor på sektionen. Det 
har däremot visat sig främst vara för att korta ner HT-mötet. Vi, August Liljenberg, Hanna 
Sandström och Jesper Snoeck, har beklagat oss över denna ändringen och anser att det bör 
ändras tillbaka baserat på dessa anledningar:  

• Som funktionär i V-Arité är ens uppgift att sprida glädje och god stämning på V-
sektionen. Detta går att göra oavsett om man väljs in på våren eller på hösten, men det 
finns däremot skillnad i vilken erfarenhet man har sedan tidigare. Detta kan dock 
ändras genom höst-invalda spexare och spexmästare. Man har då fått stå på scen vid 
vissa tillställningar under våren innan man kommer till “karriärens höjdpunkt” på 
hösten, nämligen nollningen. När nollningen kommer har man som höst-invalt V-arité 
ett befintligt gäng som är sammansvetsat och har spexat tillsammans samt har 
erfarenheter sedan tidigare. Detta saknas dock när ett gäng väljs in på våren och man 
då står med utmaningen att göra 6-7 spex på 3 veckor utan erfarenhet. Det blir inte lika 
tillgängligt för alla.  

• V-Arité är ett utskott som består av sex spexare, en spexmästare, en sås-ansvarig och 
två sångcanteurer. Dessa poster är till för alla att söka, men det är ganska få som 
brukar göra det. Att välja in dessa poster på våren gör dem mindre relevanta och 
därmed ännu svårare att fylla då de flesta söker poster på HT-mötet. Om det likt detta 
året inte väljs in en ny spexmästare finns det ingen som har yttersta ansvar över 
utskottet och de invalda spexarna. Detta innebär att sångcanteurerna får ta mer ansvar 
då de har suttit ett halvår (väljs in på hösten) och har mer erfarenhet kring 
spexplanering.  

• Att välja in ett utskott vid olika tidpunkter på året, HT- och VT-mötet, leder till ett 
sämre sammansvetsat utskott vilket ger sämre kvalitet på vårt arbete, vilket i detta fall 
innebär spex. Spex som ska vara en höjdpunkt på sittningar och sprida glädje till 
sektionen.  

• Argumentet att HT-mötet är för långt är rimligt, men att flytta över valmomentet av V-
Arité, som enda utskott, till VT-mötet är oförnuftigt. V-Arité är ett unikt utskott på 
LTH. Som skolans enda spex-utskott är det ett utskott att vara rädd om och därför 
inget skäligt utskott att försämra tillgängligheten till.  



 

 

Med liknande argument som motionen 2019 angående inval av sångcanteurer på HT-
mötet bör även resterande delar av V-arité också väljas in där. Detta för ett enat utskott 
som kan stå redo, likt alla andra utskott, för årets största utmaning, nollningen.  

Förslag till beslut  

Vi som framtagit denna motionen yrkar därför på ändring av valmoment för V-Arité, vilket 
innebär att spexare, spexmästare och sås-ansvarig ska väljas in på HT-möte tillsammans med 
sångcanteurerna. Antingen redan i år eller nästa år. Enligt oss så ska nuvarande medlemmar 
ges möjligheten att sitta kvar tills nästa HT-möte eller tacka nej till denna förlängningen, 
vilket innebär att de vakantsatta poster väljs in på årets HT-möte.  

Vi föreslår V-sektionen att på HT-mötet besluta enligt förslaget.  

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 Källarmästare 
h)  Val av V-arité, med undantag för sångcanteurer (1-2 stycken) 
som väljs in på höstterminsmötet.  
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.  

§ 1:2 Höstterminsmötet  



 

 

Stående punkter på Höstterminsmötet ska vara: 
a) TFMÖ 
b) Val av mötesfunktionärer 
c) Mötets utlysande  
d) Meddelanden 
e) Budget 
f) Val av nästa års funktionärer  
g) Beslutsuppföljning 
h) F.I.K.A. (från sektionen) 
i) Övrigt 
j) TFMA  

 
 
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 från 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. 
 
Ändras till: 
 

KAP 1   TERMINSMÖTEN 
§ 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 Källarmästare  
h) Val av V-arité, med undantag för sångcanteurer (1-2 stycken) 
som väljs in på höstterminsmötet 
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.  

§ 1:2 Höstterminsmötet  

Stående punkter på Höstterminsmötet ska vara:  
a) TFMÖ 
b) Val av mötesfunktionärer 
c) Mötets utlysande  
d) Meddelanden 
e) Budget 
f) Val av nästa års funktionärer g) Beslutsuppföljning 
h) F.I.K.A. (från sektionen) 
i) Övrigt 
j) TFMA  

 
 

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) 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:  
 

V-arités arbetsbörda är som störst under nollningen och det är många spex som ska planeras. 
Erfarenhet är viktigt för att spexen ska bli så bra som möjligt. Däremot anser styrelsen att alla 
poster i V-arité ska väljas in på nytt nu på höstterminsmötet för att det ska bli rättvist för alla 
nya så att även de har möjlighet att söka funktionärsposter inom V-arité i år. Detta stoppar 
dock inte redan sittande funktionärer i V-arité att söka posten igen.  
 
Styrelsen yrkar därför på bifall av motionen men med ändringen att hela V-arité väljs in på 
höstterminsmötet i år.  
 

 

  



 

 

Bilaga 4 
Motioner  
 
 
Ändringsförslag 2 – Reglemente  
 
Inskickat av:  
Vov-event 
 
Förslag:  

Rivaliteten mellan syskonutskotten VoV-event och L-tek sträcker sig långt tillbaka till 
urminnes tider. Gliringar på instagram, stulna presentationer i Nolleguiden, fräcka märken 
som hånar varandra, allt är en del av spelet. Utmärkande för syskonrelationer är dock att när 
det väl gäller, kan man alltid lägga rivaliteten åt sidan och skydda varandra. Ett sådant läge 
befinner vi oss i nu, då L-tek riskerar att känna sig utanför resten av sektionen då de saknar en 
klausul för inkompetensförklaring i sektionens reglemente. I egenskap av välmenande, 
beskyddande och kärleksfullt syskon vill vi i VoV-event givetvis ändra på detta.  

Med anspelning på lantprogrammets gröna färg, att L-teks funktionärer kallas Lantisar, samt 
programmets påtagliga bonde-aura, vill vi göra följande tillägg i reglementet.  

Nuvarande avsnitt:  

KAP 4   VICE ORDFÖRANDE  
§ 4:4 Lantmästare  

Lantmästaren samordnar L-teks verksamhet. Lantmästaren bör vara en 
Lantmäteristudent.  
 
Det åligger Lantmästaren:  
a) att ansvara för L-teks verksamhet.  
b) att löpande uppdatera Vice Ordförande om deras arbete.  
c) att hålla god kontakt med husprefekten.  
d) att göra en budget för varje aktivitet som presenteras för styrelsen via 
Skattmästaren för godkännande.  
e) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen på 
verksamhetsåret.  
 

§ 4:4:1 L-tek  
L-teks uppgift är att ge Lantmäteristudenterna en naturlig mötesplats genom 
skapandet av events. Det åligger L-tek:  

L-tek består av:  
- Lantmästare  
- Lantisar (3-5 st)  
 
a) att anordna minst 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 främja Lantmäteristudenternas sociala kompetens så denna ej försvinner.  
e) 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.  
f) h) att tillsammans med Valberedningen utse en Balmästare i samband med 
Vårterminsmötet var femte år med start år 2021.  
g) att internt välja en Nordiskt Möte-ansvarig som sköter kontakten med de 
övriga deltagarna samt arrangerar mötet då det hålls i Sverige.  
h) 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.  
i) att ansvara för uthyrning av värdeskåpen på L-vägen.  
 
Det åligger Lantisar: 
a) att bistå Lantmästaren i det löpande arbetet 
 
Det åligger Balmästaren:  
a) att utse valfritt antal medarbetare  

 
Ändras till:  

KAP 4   VICE ORDFÖRANDE  
§ 4:4 Lantmästare  

Lantmästaren samordnar L-teks verksamhet. Lantmästaren bör vara en 
Lantmäteristudent.  
 
Det åligger Lantmästaren:  
a) att ansvara för L-teks verksamhet.  
b) att löpande uppdatera Vice Ordförande om deras arbete.  
c) att hålla god kontakt med husprefekten.  
d) att göra en budget för varje aktivitet som presenteras för styrelsen via 
Skattmästaren för godkännande.  
e) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen på 
verksamhetsåret.  
 

§ 4:4:1 L-tek  
L-teks uppgift är att ge Lantmäteristudenterna en naturlig mötesplats genom 
skapandet av events. Det åligger L-tek:  

L-tek består av:  
- Lantmästare  
- Lantisar (3-5 st)  
 
a) att anordna minst 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 främja Lantmäteristudenternas sociala kompetens så denna ej försvinner.  
e) 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.  



 

 

f) h) att tillsammans med Valberedningen utse en Balmästare i samband med 
Vårterminsmötet var femte år med start år 2021.  
g) att internt välja en Nordiskt Möte-ansvarig som sköter kontakten med de 
övriga deltagarna samt arrangerar mötet då det hålls i Sverige.  
h) 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.  
i) att ansvara för uthyrning av värdeskåpen på L-vägen.  
 
Det åligger Lantisar: 
a) att bistå Lantmästaren i det löpande arbetet 
 
Det åligger Balmästaren:  
a) att utse valfritt antal medarbetare  
 
Om någon i L-tek ertappas äta sin lunch med en högaffel istället  
för en vanlig gaffel ska utskottet inkompetensförklaras.  
 

  



 

 

Styrelsens motionssvar:  
 
Vi i styrelsen tycker att det är ett roligt inslag i reglementet och yrkar på bifall av motionen. 
 

  



 

 

Bilaga 5 
Budgetförslag verksamhetsåret 2021  
 
 
 
 

Administration 
 
Kontorsmtrl. 

   
−3 000,00 kr 

 
Inköp av färg 

   
−4 000,00 kr 

 
Inköp av laserskrivare 

   
0,00 kr 

      

 
Summa 

   
−7 000,00 kr 

      

Aktivitetsutskott 
 

Aktiviteter 
   

−17 000,00 kr 
 

Material 
  

−5 000,00 kr 
 

 
Prisreducering 

  
−12 000,00 kr 

 

 
Fika 

 
8 −50,00 kr −400,00 kr 

 
Kläder 

 
8 −400,00 kr −3 200,00 kr 

 
Lokalhyra, innebandy/volleyboll  

 
 −15 000,00 kr 

 
Representation  8 −300,00 kr −2 400,00 kr 

      

 
Summa 

   
−38 000,00 kr 

 
     

BIIF 
 

Sektionsbidrag  
  

18 000,00 kr 
  

 
   

 
Summa    18 000,00 kr   

 
   

Branschdagen 

 Bidrag 
   

80 000,00 kr 
      

 
Summa 

   
80 000,00 kr 

      



 

 

Cafémästeriet 
 

Vinst 
   

150 000,00 kr 
 
Försäljning: 

  
650 650,00 kr 

 

 
Catering: 

  
7 000,00 kr 

 

 
Inköp mat och dryck: 

  
−413 150,00 kr 

 

 
Övriga inköp: 

  
−25 000,00 kr 

 

 
Svinn: 

  
0,00 kr 

 

 
Hälsovårdsmyndigheter: 

  
−4 000,00 kr 

 

 
Bankkostnader: 

  
−7 500,00 kr 

 

 
Tack till jobbare: 

  
−28 000,00 kr 

 

 
Tackfester: 

  
−10 000,00 kr 

 

 
Amortering lån 

  
−20 000,00 kr 

 

 
Fika 

 
17 −50,00 kr −850,00 kr 

 
Kläder 

 
17 −400,00 kr −6 800,00 kr 

      

 
Summa 

   
142 350,00 kr 

      

Funktionärer 
 
Funktionärsvård 

   
−129 000,00 kr 

 
Funktionärstack 

  
−30 000,00 kr 

 

 
Funktionärströjor 

  
−57 000,00 kr 

 

 
Storskiphte 

  
−42 000,00 kr   

Terminsmöten, fika 
   

−10 000,00 kr 
 

VT 
  

−4 000,00 kr 
 

 
HT 

  
−6 000,00 kr 

 

      

 
Summa 

   
−139 000,00 kr 

      

Hustomteriet 
 

Fika  7 −50 −350,00 kr 
 
Lokalvård  

  
−500,00 kr 

 
Verktyg  

  
−2 000,00 kr 

 
Kläder  7 −100 −700,00 kr 

  
 

   

 
Summa  

  
−3 550,00 kr 



 

 

      

Informationsgruppen 
 

Fika 
 

9 −50,00 kr −450,00 kr 
 
Kläder 

 
9 −400,00 kr −3 600,00 kr 

 
Inköp/försäljning 

   
10 000,00 kr 

 
Uthyrning 

    

 
Försäljning 

  
20 000,00 kr   

Försäljning ouvvar 
  

55 000,00 kr   
Inköp ouvvar 

  
−55 000,00 kr   

Märken 
  

−4 000,00 kr   
Inköp sångböcker 

  
0,00 kr   

V-merchandise 
  

−6 000,00 kr   
Propaganda V 

   
−5 000,00 kr 

 
Adobe 

 
12 −240,00 kr −2 880,00 kr 

 
Hemsidan 

   
−1 500,00 kr 

 
Fotografer    −2 300,00 kr  

Foto/Arkivering 
  

−300,00 kr   
Representation 4 −500 −2 000,00 kr        

 
Summa 

   
−5 730,00 kr 

      

Källarmästeriet 
 

Kläder 
 

7 −400,00 kr −2 800,00 kr 
 
Fika 

 
7 −50,00 kr −350,00 kr 

      

 
Summa 

   
−3 150,00 kr 

      

L-tek 
 

Kläder  6 −400,00 kr −2 400,00 kr 
 
Fika  6 −50,00 kr −300,00 kr 

 
Nollning    −2 500,00 kr  
Event  

  
−7 500,00 kr 

 
Underhåll L-vägen    −1 000,00 kr  
Nordiskt möte  

  
−4 000,00 kr 

 
Representation  6 −70,00 kr −420,00 kr 



 

 

  
 

   

 
Summa    −18 120,00 kr  
     

Medlemmar 
 

Tack till sektionsmedlemmar 
  

 −15 000,00 kr 
 
Kräftskiva 

  
 −10 000,00 kr 

      

 
Summa 

   
−25 000,00 kr 

      

Nollning 
 

Nolleguiden 
   

−7 000,00 kr 
 
Phøset disponerar 

   
−39 500,00 kr 

 
Representation Phøset 

 
7 −800,00 kr −5 600,00 kr 

 
Fika Hufvudphadder 

 
12 −50,00 kr −600,00 kr 

 
Fika Peppare 

 
3 −50,00 kr −150,00 kr 

 
Kläder Peppare  3 −400,00 kr −1 200,00 kr  
Representation Peppare 

 
3 −400,00 kr −1 200,00 kr 

 
Programsittning 

   
−6 500,00 kr 

      

 
Summa 

   
−61 750,00 kr 

      

Näringslivsgruppen 
 

Fika 
 

16 −50,00 kr −800,00 kr 
 
Kläder 

 
16 −400,00 kr −6 400,00 kr 

 
Presenter till lunchföreläsningar 

   
−4 000,00 kr 

 
Sponsring 

   
231 000,00 kr 

 
Lunchföreläsningar 

  
200 000,00 kr 

 

 
Annonsering hemsida 

  
10 000,00 kr 

 

 
Annonsering facebook 

  
21 000,00 kr 

 

      

 
Summa 

   
219 800,00 kr 

      

Presenter 
 

Presenter 
   

−1 000,00 kr 
      



 

 

 
Summa 

   
−1 000,00 kr 

      

Sektionsbidrag 
 

Bidrag      
VT20 

 
30 900,00 kr 27 000,00 kr 

 
HT20  30 900,00 kr 27 000,00 kr 

      

 
Summa 

   
54 000,00 kr 

      

Sexmästeriet 
 

Vinst 
   

40 500,00 kr 
 
Försäljning 

  
408 500,00 kr 

 

 
Inköp mat 

  
−150 000,00 kr 

 

 
Inköp alkohol 

  
−200 000,00 kr 

 

 
Amortering lån 

  
−16 000,00 kr 

 

 
Bankkostnader 

  
−2 000,00 kr 

 

 
Fika 

 
21 −50,00 kr −1 050,00 kr 

 
Kläder 

 
21 −400,00 kr −8 400,00 kr 

 
Serveringstillstånd 

   
−13 000,00 kr 

      

 
Summa 

   
18 050,00 kr 

      

Skattmästeriet 

 Fika 
 

6 −50,00 kr −300,00 kr 

 
     

 
Summa 

   
−300,00 kr 

      

Strategigruppen 

 Fika 
 

6 −50,00 kr −300,00 kr 

 Mat revisorer 
 

2 −100,00 kr −200,00 kr 

 
     

 
Summa 

   
−500,00 kr 

      

Studierådet Brand 
 

Studiebevakningspengar in    4 000,00 kr 



 

 

 
Fika studiekvällar  2 −625,00 kr −1 250,00 kr  
Årets lärare    −750,00 kr  
Lunch Studierådet  9 −50,00 kr −450,00 kr  
Pris CEQ  4 −250,00 kr −1 000,00 kr       

 
Summa 

   
550,00 kr 

      

Studierådet L 
 

Studiebevakningspengar in    4 000,00 kr  
Fika studiekvällar  2 −625,00 kr −1 250,00 kr  
Lunch Studierådet  21 −50,00 kr −1 050,00 kr  
Lärarpris    −750,00 kr  
CEQ-pris  4 −250,00 kr −1 000,00 kr  
      
Summa 

   
−50,00 kr 

      

Studierådet VoV 
 

Studiebevakningspengar in 
   

8 000,00 kr 
 
Fika Studiekvällar 

 
5 −450,00 kr −2 250,00 kr 

 
Lärarpris 

   
−750,00 kr 

 
Masterkväll 

   
−1 000,00 kr 

 
Exjobbskväll 

   
−1 000,00 kr 

 
Lunch studierådet 

 
22 −50,00 kr −1 100,00 kr 

 
CEQ-pris 

 
4 −250,00 kr −2 000,00 kr 

      

 
Summa 

   
−100,00 kr 

 
     

Styrelsen 
 

Fika 
  

 −4 500,00 kr 
 

Fika 10 −450 −4 500,00 kr 
 

 
Representation 

   
−12 800,00 kr 

 
Ordförande 1 −800 −800,00 kr   

Styrelsen 10 −1200 −12 000,00 kr   
Styrelsen disponerar 

   
−8 000,00 kr 

 
Kläder 10 −400 −4 000,00 kr 

 



 

 

 
Överlämning 10 0 0,00 kr 

 

 
Möbler 

  
0,00 kr 

 

 
Övrigt/ underhåll 

  
−4 000,00 kr 

 

 
Styrelseskiphte 

   
−7 400,00 kr 

 
Lokalhyra 

  
−3 400,00 kr 

 

 
Mat 20 −200 −4 000,00 kr 

 

 
Administration 

   
−22 585,00 kr 

 
Tillsynsavgift 

  
−1 000,00 kr   

Prov för tillstånd 2 −1200 −2 400,00 kr   
PBI-avgift 

  
−5 000,00 kr   

Kassaskåpsförsäkring 
  

−685,00 kr   
Bankkostnader 

  
−3 000,00 kr   

V-konferens 
  

−10 000,00 kr   
Swish-avgift 

  
−500,00 kr 

 

      

 
Summa 

   
−55 285,00 kr 

      

Tandem 

 Cykelvård 
   

−1 500,00 kr 
 
Fika 

 
2 −50,00 kr −100,00 kr 

      

 
Summa 

   
−1 600,00 kr 

      

Utbildningsbevakning Sektionen 
 

Fika  52 −50,00 kr −2 600,00 kr  
Workshops 

   
−3 700,00 kr 

 
Likabehandling  

   
−2 000,00 kr 

 
Världsmästare 

   
−2 000,00 kr 

 
Föreläsningar 

   
−6 000,00 kr 

 
SI Ledare Studiekväll 

   
−4 500,00 kr 

 
Her Tech Future 

   
−200,00 kr 

      

 
Summa 

   
−20 800,00 kr 

      

Valberedningen 



 

 

 Fika 
 

7 −50,00 kr −350,00 kr 
 
Fika talman 

 
1 −50,00 kr −50,00 kr 

      

 
Summa 

   
−400,00 kr 

      

V-arité 
 

V-arité 
   

−5 350,00 kr 
 

Kläder 10 −400 −4 000,00 kr   
Spex-material 

  
−1 000,00 kr   

Fika 7 −50 −350,00 kr   
Sångastriden 

   
−6 000,00 kr 

 
Sångcanteur 

   
−2 900,00 kr 

 
Representation Sittingar 2 −1400 −2 800,00 kr   

Fika 2 −50 −100,00 kr        

 
Summa 

   
−14 250,00 kr 

      

V-biL 

 Antal mil/år 1500 
   

 Transport 
   

−10 000,00 kr 
 

Bensinkostnad 14 
 

−21 000,00 kr   
Utlåning bil 35 90% indriv 21 000,00 kr   

Resekostnader V 
  

−10 000,00 kr   
Fasta avgifter 

   
−9 980,00 kr  

Besiktning 
  

−500,00 kr   
Försäkring 

  
−5 050,00 kr   

Parkering 2 −715 −1 430,00 kr   
Skatt 

  
−3 000,00 kr   

Övrig kostnad  
   

0,00 kr 
      

 
Summa V-bil 

   
−19 980,00 kr 

      

VoV-event 
 

Kläder  6 −400,00 kr −2 400,00 kr 
 
Fika  6 −50,00 kr −300,00 kr 



 

 

 
Nollning    −5 000,00 kr  
Event  

  
−15 000,00 kr 

 
Representation  6 −70,00 kr −420,00 kr 

 
      
Summa    −23 120,00 kr  
     

Fonder 

 Jubilemsfond 
   

−10 000,00 kr 
 
Sångboksfond 

   
−10 000,00 kr 

 
Projektfond 

   
−5 000,00 kr 

 
Medaljfond 

   
−3 000,00 kr 

 
V-bilsfond 

   
−10 000,00 kr 

 
Investeringsfond 

   
−15 000,00 kr 

 
Jubilemsfond för L 

   
−4 000,00 kr 

 
Fond L-vägen 

   
−3 000,00 kr 

      

 
Summa 

  
 −60 000,00 kr 

      

Övrigt 

 Oförutsedda händelser 
   

−35 000,00 kr 

 Concretum 
   

5 000,00 kr 

 
     

 
Summa 

   
−30 000,00 kr 

      

 
TOTAL SUMMA 

   
4 065,00 kr 

  



 

 

 

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 
• 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. 
 
  



 

 

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 (4-6 st) 
 
Aktivitetsutskottet 

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

 
Cafémästeriet 

a) Cafékassör 
 
Näringslivsgruppen 

a) Näringslivsansvarig VoV 
b) Näringslivsansvarig L 

 
V-arité 

a) Sångcanteurer (1-2 st) 
 

Strategigruppen 
a) Strategigeneral 

 
Granskare 

a) Revisorer (6 st) 
 
Mötesfunktionärer 

a) Talman 
 
VoV-event 

a) VoV-mästare 
b) VoVvar (3-5 st) 

 



 

 

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

 
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) 

 


