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Bilaga 1 
Dagordning 
 

 

2021-11-15, Lund 

Ordförande Anna Ström, Viceordförande Alice Sörmon 

§ Ärende   Åtgärd 

§ 1  TFMÖ   Beslut 

§ 2 Val av mötesfunktionärer  Beslut 

§ 3 Adjungeringar  Beslut 

§ 4 Mötets utlysande  Beslut 

a) Utlysande 

b) Föredragningslista 

§ 5 Meddelande   Information 

a) Rapport från Styrelsen 

b) Meddelande från TLTH 

c) Rapport från Strategigruppen 

d) Övriga meddelande 

§ 6 Beslutsuppföljning  Beslut 

§ 7 Propositioner   Beslut 

§ 8 Motioner   Beslut 

§ 9 Budgetförslag för verksamhetsår 2022 Beslut   

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

§ 11 Spex från V-arité  Information 

§ 12 Val av funktionärer  Beslut 

§ 13 Övrigt   Diskussion 

§ 14 TFMA   Beslut 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 
Beslutsuppföljning 
 

 

Ändringsförslag 1 – Stadgar 
 

Förslag: 
Då medlemmar i ordenssällskapet Concretum är hedersmedlemmar för hela V-sektionen bör 

också medlemmarna representera alla program på V-sektionen. Vi föreslår att stadgarna ändras 

då den för tillfället bara tillåter väg och vatteningenjörer att söka.  

 

Vi föreslår: 

- att i § 4:2 ändra att medlem i orden skall vara civilingenjör på V-sektionen istället för 

Civilingenjör V.  

- att i § 4:2 ändra att medlem i orden skall vara person som undervisat i ämnen på V-

sektionen istället för V-ämnen.  

 

Nuvarande avsnitt: 

KAP 4 HEDERSMEDLEMMAR 

 

§ 4:1 Orden Medlemmar av ordenssällskapet Concretum tilldelas hedersmedlemskap i V-

sektionen, sektionen för samhällsbyggnad på livstid. 

 

 

§ 4:2 Definition Medlem i orden skall vara: 

  

 Civilingenjör V vid Lunds Tekniska Högskola med minst 14 förlupna år sedan 

uttagen examen. Personen skall ha varit aktiv i Sektionen under sin studietid, haft ett 

framgångsrikt arbetsliv samt hållit kontakten med Sektionen eller på annat sätt ha ett 

gott förhållande till Sektionen. 

 

 eller 



 

 Person som undervisat i V-ämnen under minst 10 år, och som på  

ett enastående sätt verkat för studenternas bästa och på alla sätt visat sitt varma hjärta 

för sektionens medlemmar. 

 

 

§ 4:3 Benämning Ordensmedlemmens förnamn begåvas med suffixet -atus. Slutar ordensmedlemmens 

förnamn med en vokal ändras suffixet till -tus.  

 Ordföranden i orden får tilltalsnamnet Donatus. 

 

 

§ 4:4 Medlemskap Varje år finns det utrymme att invälja två nya medlemmar. Förslag till nya 

medlemmar kan ges antingen av ordensmedlemmar i samspråk med Sektionens 

ordförande eller av Sektionens styrelse. Beslut om medlemskap tages enhälligt av 

Sektionens Presidie tillsammans med ordens ordförande Donatus. Om personen 

skulle nekas medlemskap skall detta inte nedtecknas till eftervärlden. De nya 

medlemmarna bjuds med sin respektive på Sektionens vårfestlighet, för en kostnad 

motsvarande gasquefest, där de blir invigda i concretum. 

 

§ 4:5 Val av Donatus Ny Donatus väljs på hösten varje ojämnt år av styrelsen i samråd med av Concretum 

utsedd valberedning. 

 

§ 4:6 Rättigheter Medlemmarna av ordenssällskapet Concretum inbjuds till Sektionens vår- och 

höstfestlighet samt eventuella jubileumsfestligheter. 

 

 

Ändras till: 
 

KAP 4 HEDERSMEDLEMMAR 

 

§ 4:1 Orden Medlemmar av ordenssällskapet Concretum tilldelas hedersmedlemskap i V-

sektionen, sektionen för samhällsbyggnad på livstid. 

 

 

§ 4:2 Definition Medlem i orden skall vara: 

  

 Civilingenjör V på V-sektionen vid Lunds Tekniska Högskola med minst 14 förlupna 

år sedan uttagen examen. Personen skall ha varit aktiv i Sektionen under sin studietid, 



haft ett framgångsrikt arbetsliv samt hållit kontakten med Sektionen eller på annat 

sätt ha ett gott förhållande till Sektionen. 

 

 eller 

 

 Person som undervisat i V-ämnen ämnen på V-sektionen under minst 10 år, och som 

på  

ett enastående sätt verkat för studenternas bästa och på alla sätt visat sitt varma hjärta 

för sektionens medlemmar. 

 

 

§ 4:3 Benämning Ordensmedlemmens förnamn begåvas med suffixet -atus. Slutar ordensmedlemmens 

förnamn med en vokal ändras suffixet till -tus.  

 Ordföranden i orden får tilltalsnamnet Donatus. 

 

 

§ 4:4 Medlemskap Varje år finns det utrymme att invälja två nya medlemmar. Förslag till nya 

medlemmar kan ges antingen av ordensmedlemmar i samspråk med Sektionens 

ordförande eller av Sektionens styrelse. Beslut om medlemskap tages enhälligt av 

Sektionens Presidie tillsammans med ordens ordförande Donatus. Om personen 

skulle nekas medlemskap skall detta inte nedtecknas till eftervärlden. De nya 

medlemmarna bjuds med sin respektive på Sektionens vårfestlighet, för en kostnad 

motsvarande gasquefest, där de blir invigda i concretum. 

 

§ 4:5 Val av Donatus Ny Donatus väljs på hösten varje ojämnt år av styrelsen i samråd med av Concretum 

utsedd valberedning. 

 

§ 4:6 Rättigheter Medlemmarna av ordenssällskapet Concretum inbjuds till Sektionens vår- och 

höstfestlighet samt eventuella jubileumsfestligheter. 

 

 

  



 

Bilaga 2 
Beslutsuppföljning 
 

 

Ändringsförslag 2 – Stadgar och införandet av värdegrund 
 

Förslag:  
 

För att förtydliga vad sektionen står för och vilka värderingar vi värnar om, vill styrelsen införa 

att medlemmar utöver stadgar och reglemente även ska följa en värdegrund. Värdegrunden är 

till för att främja demokratin och jämlikheten på sektionen och blir dessutom blir ett underlag 

för entledigande av funktionär. 

Vi föreslår: 

- att i § 2:2 lägga till att medlemmar är skyldiga att följa sektionens värdegrund.  

 

Nuvarande avsnitt stadgar: 

KAP 2 MEDLEMMARNA 

 

 

§ 2:1 Medlemskap Medlem av sektionen är varje till Kåren ansluten studerande som studerar 

a)  vid civilingenjörsprogrammet i Väg- och Vattenbyggnad. 

b)  vid civilingenjörsprogrammet i Lantmäteri. 

c)  vid civilingenjörsprogrammet i Riskhantering. 

d)  vid Brandingenjörsprogrammet.  

e)  vid masterprogrammet Disaster Risk Management and Climate Change 

Adaptation. 

f)  vid masterprogrammet Fire Safety Engineering  

 

§ 2:2 Skyldigheter Medlem är skyldig att iakttaga Sektionens stadgar och reglementen. 

 

 

§ 2:3 Rättigheter Medlem äger rätt: 

a) att med en röst deltaga på Sektionsmöte. 



b) att kandidera till Sektionens funktionärsposter. 

c) att få fråga behandlad av Sektionens myndigheter. 

d) att taga del av Sektionens protokoll och handlingar. 

e) att erhålla av Sektionen utgivna publikationer. 

f) att vara valbar till samtliga av sektionens poster 

 

 

Stadgar ändras till: 

KAP 2 MEDLEMMARNA 

 

 

§ 2:1 Medlemskap Medlem av sektionen är varje till Kåren ansluten studerande som studerar 

a) vid civilingenjörsprogrammet i Väg- och Vattenbyggnad. 

b) vid civilingenjörsprogrammet i Lantmäteri. 

c) vid civilingenjörsprogrammet i Riskhantering. 

d) vid Brandingenjörsprogrammet.  

e) vid masterprogrammet Disaster Risk Management and Climate Change 

Adaptation. 

f) vid masterprogrammet Fire Safety Engineering  

 

§ 2:2 Skyldigheter Medlem är skyldig att iakttaga Sektionens stadgar,och reglementen.och värdegrund. 

 

 

§ 2:3 Rättigheter Medlem äger rätt: 

a) att med en röst deltaga på Sektionsmöte. 

b) att kandidera till Sektionens funktionärsposter. 

c) att få fråga behandlad av Sektionens myndigheter. 

d) att taga del av Sektionens protokoll och handlingar. 

e) att erhålla av Sektionen utgivna publikationer. 

f) att vara valbar till samtliga av sektionens poster 

Värdegrund införs: 
 



 

 
 



 

  



 

Bilaga 3 
Propositioner 
 

 

Ändringsförslag 1 – Reglemente 
 

Förslag:  
 

I dagsläget väljs 2–4 peppare in av Phøset, vanligtvis i början av ett nytt verksamhetsår. Årets 

nollning har likt förra året varit väldigt unik och Phøset har behövt åta sig fler arbetsuppgifter 

än vad som vanligt krävs. De uppgifter innefattas även av att planera och genomföra Kårens 

nollningsevenemang som de egentligen skall stå för själva. Att Kåren har haft svårigheter att 

ansvara för sina egna evenemang är till följd av att det finns brist på studenter som har ansökt 

till Kårens nollningsutskott. Det här året har endast nollningsutskottet bestått av en 

Nollegeneral och en Nolleamiral. Ett nollningsutskott bestående av två personer är inte 

tillräcklig arbetskraft och heller inte hälsosamt för individerna. Därför har FHÖBEN åtagit sig 

att planera och genomföra Kårens nollningsevenemang för att ge nyantagna studenterna den 

fullständiga nollningsupplevelsen. Kåren ansvarar för väldigt många evenemang vilka för 

många är tradition och evenemang som studenter förväntansfullt vill gå på, däribland hela 

Nollehelgen.  

För Phøset innebar det här en påfrestning på en redan stor arbetsbörda, vilket flera andra 

sektioners Phøs/pHøs/Fös/Stab har uttryckt. Om Kåren i framtiden riskerar att inte fylla 

posterna i sitt nollningsutskott kommer samma scenario utspela sig igen. Det är ingen hållbar 

lösning att delvis ansvara för Kårens nollning och hela sin sektions nollning.  

Pepparposten är ännu en ung post på sektionen och stora utvecklingsmöjligheter finns att 

utforska. Pepparna spelar en väldigt central roll i att nollningen på V-sektionen blir 

genomförbar och kan med rätt förutsättningar agera ytterligare stöd genom att delta i 

planeringen för Kårens nollningsevenemang om nollningsutskottet anser sig ha behovet. För 

att ge framtida Phøs på vår sektion verktygen att hantera en liknande situation föreslår därför 

styrelsen att utöka antalet peppare till 5. 

Nuvarande avsnitt i reglemente:  
 

§ 12:2 Peppare  

 Pepparna väljs 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. 

 

Pepparna består av: 

- Peppare (0-4 st) 

 

 

Det åligger Pepparna: 

a) att bistå Phøset med hjälp under nollningen och under andra nollningsrelaterade 

evenemang. 

b) att se till att alla phaddrar och nollor är taggade inför och under evenemang. 

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

verksamhetsåret. 

 

 Om Sektionen skulle vara tillräckligt tyst på nollelördagen att man kan höra en 

 dryckesburk falla på marken i Lundagård, inkompetensförklaras alla Peppare. 

Reglemente ändras till:  

 
§ 12:2 Peppare  

 Pepparna väljs 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. 

 

Pepparna består av: 

- Peppare (0-45 st) 

 

 

Det åligger Pepparna: 

d) att bistå Phøset med hjälp under nollningen och under andra nollningsrelaterade 

evenemang. 

e) att se till att alla phaddrar och nollor är taggade inför och under evenemang. 

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

verksamhetsåret. 

 

 Om Sektionen skulle vara tillräckligt tyst på nollelördagen att man kan höra en 

 dryckesburk falla på marken i Lundagård, inkompetensförklaras alla Peppare. 

  



 

Bilaga 3 
Propositioner 
 

 

Ändringsförslag 2 – Reglemente 

 

Förslag: 
Nuvarande skrivning i reglementet är felaktig och kan lätt feltolkas. BIIF som fristående 

förening tar inte del av några förmåner från sektionen. Tidigare har det antytts att till exempel 

BIIF-rummet är en förmån som sektionen tillhandahåller BIIF men detta är inte fallet då 

kontraktet är upprättat mellan BIIF och Akademiska hus. För att undvika framtida feltolkningar 

och missförstånd vill vi ändra i reglementet så att det framgår att BIIF betalar en viss summa 

för de förmåner som föreningens medlemmar tar del av via sektionen. Detta för att det framöver 

ska vara tydligt vad det är som faktureras och minska framtida missförstånd. 

Nuvarande avsnitt i reglemente: 

KAP 18  LIVSVIKTIGT  
  

§ 18:1 Sektionens ekonomi  

 För att kunna bedriva en sund, oklanderlig verksamhet är det av största vikt att 

Sektionens ekonomi ständigt uppdateras och följs upp på terminsmötena. 

 

Det åligger Sektionens ekonomi: 

a) att som nödvändig information om Sektionens ekonomi, löpande över flera          

verksamhetsår, finnas samlad i Sektionens Ekonomipärm. 

b) att i pärm bli uppdaterad av Skattmästaren. 

c) att ge varje funktionär fikabidrag. 

d) att betala hyran för styrelseskiftet. 

e) att betala hyran för båda funktionärsträffarna. 

f) att stå för fika vid sektionsmötena. 

g) att Sektionen centralt bör ha en ekonomisk buffert på 300 000 kr. 

h) att Caféet bör ha en buffert på 300 000 kr 

i) att Sexmästeriet vid slutet av dess verksamhetsår, bör ha 50 000 kr på kontot 

som lämnas till nästkommande Sexmästeri. Detta belopp ska finnas kvar efter 

att erfoderliga betalningar gjorts till andra konton. 

j) att eventuell vinst skall gå till att fylla på buffertar, reparationsfond och 

startbuffert så att de som börjar sitt nya år skall börja med fyllda konton. Om 

det visar sig att det genererat mer i vinst än vad som går åt för att fylla på 

nämnda konton så skall de pengarna gå till Sektionen och budgeteras för 

nästkommande år där de pengarna skall gå till studentikosa aktiviteter. 

k) att V-sektionen ska avsätta 5000 kr varje år för en reparationsfond/bytabilfond 

till V-BiL. 



l) att V-sektionen ska avsätta 1000kr varje år för en L-vägenfond. 

m) att BIIF ska faktureras motsvarande L-teks budgetpost under föregående 

verksamhetsår. Förutsatt att summan är på max 18000kr. Detta för de förmåner 

som BIIF tar del av hos Sektionen. 

n) att årligen budgetera för L-teks representation till nordiskt möte. 

o) att Sektionens fonder är: Jubileumsfond, Jubileumsfond Lantmäteri, 

Sångboksfond, Projektfond, V-bilsfond och Investeringsfond. Samtliga fonder 

är reglerade i enlighet med Bilaga 9.  

 

Om sektionens ekonomi tages på bar gärning med att betala någon annan sektions 

verksamhet kommer ekonomin att, i pärm, inkompetensförklaras! 

  

 

Reglemente ändras till: 

KAP 18  LIVSVIKTIGT  

  

§ 18:1 Sektionens ekonomi  

 För att kunna bedriva en sund, oklanderlig verksamhet är det av största vikt att 

Sektionens ekonomi ständigt uppdateras och följs upp på terminsmötena. 

 

Det åligger Sektionens ekonomi: 

a) att som nödvändig information om Sektionens ekonomi, löpande över flera          

verksamhetsår, finnas samlad i Sektionens Ekonomipärm. 

b) att i pärm bli uppdaterad av Skattmästaren. 

c) att ge varje funktionär fikabidrag. 

d) att betala hyran för styrelseskiftet. 

e) att betala hyran för båda funktionärsträffarna. 

f) att stå för fika vid sektionsmötena. 

g) att Sektionen centralt bör ha en ekonomisk buffert på 300 000 kr. 

h) att Caféet bör ha en buffert på 300 000 kr 

i) att Sexmästeriet vid slutet av dess verksamhetsår, bör ha 50 000 kr på kontot 

som lämnas till nästkommande Sexmästeri. Detta belopp ska finnas kvar efter 

att erfoderliga betalningar gjorts till andra konton. 

j) att eventuell vinst skall gå till att fylla på buffertar, reparationsfond och 

startbuffert så att de som börjar sitt nya år skall börja med fyllda konton. Om 

det visar sig att det genererat mer i vinst än vad som går åt för att fylla på 

nämnda konton så skall de pengarna gå till Sektionen och budgeteras för 

nästkommande år där de pengarna skall gå till studentikosa aktiviteter. 

k) att V-sektionen ska avsätta 5000 kr varje år för en reparationsfond/bytabilfond 

till V-BiL. 

l) att V-sektionen ska avsätta 1000kr varje år för en L-vägenfond. 

m) att BIIF ska faktureras motsvarande L-teks budgetpost under föregående 

verksamhetsår. Förutsatt att summan är på max 18000kr. Detta för de förmåner 

som BIIFs medlemmar tar del av hos Sektionen. 

n) att årligen budgetera för L-teks representation till nordiskt möte. 

o) att Sektionens fonder är: Jubileumsfond, Jubileumsfond Lantmäteri, 

Sångboksfond, Projektfond, V-bilsfond och Investeringsfond. Samtliga fonder 

är reglerade i enlighet med Bilaga 9.  

 

Om sektionens ekonomi tages på bar gärning med att betala någon annan sektions 

verksamhet kommer ekonomin att, i pärm, inkompetensförklaras! 



  

  



 

 

Bilaga 3 
Propositioner 
 

 

Ändringsförslag 3 – Reglemente 

Förslag: 
I nuläget väljer sektionen in tre likabehandlingsombud på intervju efter varje 

höstterminsmöte. Tanken är att det ska väljas en från varje program (VoV, L, Bi) men att 

någon från vilket som helst av dessa program kan väljas om posterna inte fylls. Samtidigt 

väljer Brand in en post som likabehandlings- och studerandeskyddsombud vid sitt 

höstterminsmöte. Detta innebär att brand i teorin har två studerandeskydds- och 

likabehandlingsombud.  

Vårt förslag är att flytta över invalet av ett likabehandlingsombud för brand helt till Brand, men 

att personen som väljs in även blir funktionär på V-sektionen, på samma sätt som det i nuläget 

fungerar med brands studierådsordförande.  

Studerandeskyddsombudet ska främja vår studiemiljö och hälsa. Detta innebär att personen på 

posten kommunicerar med Styret, husstyrelse, prefekter, likabehandlingsombud m.fl. Den typ 

av arbete och processer som skyddsombudet är involverad i sträcker sig ofta över lång tid, 

ibland flera år, ofta p.g.a. att LTH måste följa sina rutiner. Det gör att kunskap samt de idéer 

och förslag studenterna arbetat fram lätt går förlorade vid postens skiphte. För att 

skyddsombudets arbete ska kunna genomföras på bästa möjliga sätt föreslår vi därför att: 

- studerandeskyddsombudet ska ha tystnadsplikt (enligt Arbetsmiljölagen). 

- dialog mellan studerandeskyddsombud och V-sektionens samt BIIFs styrelser ska 

föras inför husstyrelse- och HMS-möten. 

- sektionen ska ha två studerandeskyddsombud, där det ena består av Brands 

studerandeskydds- och likabehandlingsombud.  

- studerandeskyddsombuden ska väljas in i samband med varsitt sektionsmöte, Brands 

på hösten och V-sektionens på våren. Detta innebär att posterna överlappar varandra 

och information lättare kan gå i arv. 

 

Nuvarande avsnitt i reglemente: 
§ 11:1 Utbildningsutskottet               

Utbildningsutskottet främsta uppgift är att se till att medlemmarnas utbildning förblir 

en av landets förnämsta.  



 

Utbildningsutskottet består av: 

- Utbildningsminister 

- VoV-Studierådsordförande 

- L-Studierådsordförande 

- Bi-Studierådsordförande 

- Studierådsrepresentanter 

- Kursutvärderarna 

- Representanter i Programledningen (2 st för VoV, 1 st för L, 3 st för Bi) 

- Representanter i Husstyrelsen och HMS-kommittén 

- Studerandeskyddsombud 

- Likabehandlingsombud (3 st) 

- Världsmästare (3 st) 

- Sektionsansvariga för Her Tech Future (2 st) 

 

  

§ 11:1:1 Studierådet  Det åligger Studierådet: 

 

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

en enad front gentemot skolan och övriga i sammanhanget aktuella makthavare. 

b)     att handha kontakten med Teknologkårens Utbildningsutskott. 

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

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

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

erforderliga förändringar på kursen utföres. 

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

och erforderlig arbetsinsats. 

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

och att offentliggöra detta och dela ut priset under festliga former. 

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

externa poster enligt TLTH:s Reglemente Kapitel 9. Representanterna bör ingå i 

studierådet. 

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

i) att internt utse en i Studierådet till Vice Studierådsordförande som skall vara 

insatt i Studierådsordförandes arbete för att kunna ersätta denne då 

Studierådsordförande inte kan medverka. Samt hjälpa Studierådsordförande i 

dennes arbete. 

           

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

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

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

respektive studierådsordförande inom respektive program. 

  

  Om alla i Studierådet missar samma tenta, inkompetensförklaras studierådet. 

  

§ 11:1:2 VoV-Studierådsordförande 

 Det åligger Studierådsordföranden: 

a) att hålla en kursutvärderingsutbildning för årskursrepresentanterna och 

kursutvärderarna så tidigt som möjligt efter tillsättning. 

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

c) att dessutom bör studierådsordföranden sitta med i programledningen 

d) att sammankalla V-programmets studieråd 

e) att representera V-programmet i TLTHs studierådskollegie. 



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

verksamhetsåret. 

g) att väljas internt inom studierådet. 

 

  

§ 11:1:3 L-Studierådsordförande 

 Det åligger Studierådsordföranden: 

a) att hålla en kursutvärderingsutbildning för årskursrepresentanterna och 

kursutvärderarna så tidigt som möjligt efter tillsättning. 

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

c)      dessutom bör studierådsordföranden sitta med i programledningen 

d) att sammankalla L-programmets studieråd 

e) att representera L-programmet i TLTHs studierådskollegie. 

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

verksamhetsåret. 

g) att väljas internt inom studierådet. 

  

§ 11:1:4 Bi-Studierådsordförande 

Det åligger Studierådsordföranden: 

a) att hålla en kursutvärderingsutbildning för årskursrepresentanterna och 

kursutvärderarna så tidigt som möjligt efter tillsättning. 

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

c)      dessutom bör studierådsordföranden sitta med i programledningen 

d) att sammankalla Bi/Rh-programmets studieråd 

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

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

verksamhetsåret. 

  

§ 11:1:5 Studierådsmedlemmar 

Studierådsmedlemmar väljs av studierådsordföranden i samråd med en oberoende part, 

förslagsvis valberedningen, och ska representera sin årskurs. 

  

§ 11:1:6 Kursutvärderarna 

  Det åligger Kursutvärderarna: 

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

läpparna. 

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

som anordnas. 

  

§ 11:1:7 Representanter i programledningen 

Programledningsrepresentanterna ska klart inse att de verkar å sektionens vägnar och 

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

en acceptabel kontinuitet i detta viktiga sammanhang bör representanterna i 

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

mandatperioder. 

  

Det åligger programledningsrepresentanterna 

a) att ingå i studierådet. 

b) att snarast efter programledningsmötena inför studierådet och utbildningsminster 

föredra de beslut som fattats, samt informera om eventuella andra frågor som 

tagits under mötet. 

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



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

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

i tid. 

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

representanterna samt deras företrädare. 

  

§ 11:1:8 Representanter i Husstyrelsen och HMS-kommitté 

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

in sina privata åsikter i eventuella debatter under husstyrelsens eller HMS-kommitténs 

möten. För att erhålla en acceptabel kontinuitet i detta viktiga sammanhang bör 

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

mandatperioder. 

  

Det åligger representanter i Husstyrelsen och HMS-kommitté 

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

b) att inför Husstyrelsens och HMS-kommitténs möten diskutera föredragningslistan 

med utbildningsutskottet/styrelsen. 

c) att snarast efter Husstyrelsens och HMS-kommitténs möten inför 

utbildningsutskottet/styrelsen föredra de beslut som fattas, samt informera om 

eventuella andra frågor som tagits upp under mötet. 

d) att kontinuerligt bevaka att de beslut som fattas under Husstyrelsens och HMS-

kommitténs möten fullföljs. 

e) att delge Husstyrelsens och HMS-kommitténs sekreterare om de handlingar som 

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

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

representanterna samt deras företrädare. 

  

Om någon av Husstyrelserepresentanterna säger något ofördelaktigt om sektionens 

verksamhet under ett Husstyrelsemöte, leder detta ovillkorligen till 

inkompetensförklaring av hela Husstyrelsen. 

§ 11:1:9 Studerandeskyddsombud 

Studerandeskyddsombudets uppgift är att bevaka sektionens intressen i 

arbetsmiljöfrågor. 

 

Det åligger Studerandeskyddsombudet 

a) att deltaga i så många skyddsronder som möjligt i lokaler som sektionen brukar 

i både V-huset och E-huset. 
b) att deltaga i utbildningar för studerandeskyddsombud 
c) att representera V-sektionen i TLTHsskyddsombudskollegie 
d) att vara representant i Husstyrelsen och HMS-kommitén  
e) att ha kännedom om vilka som är prefekter på respektive institution 
f) att vara sammankallande till BIIFs studerandeskyddsombud och Hustomteriet. 
g) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen på 

verksamhetsåret. 

 

Studerandeskyddsombudet bör ej ha någon annan betungande post, såsom 

styrelsemedlem eller Phøs. 

  



Studerandeskyddsombudet inkompetensförklaras om denne ertappas med att gillra 

för studenterna farliga fällor i V-foajé. 

 

§ 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 tre personer, en från Lantmäteri, en från Väg- och Vattenbyggnad 

samt en från Brandingenjör eller Riskhantering (om posten vakantsätts så kan 

denna väljas från något av dessa program som finns på V-sektionen). 

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

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

verksamhetsåret. 

  

§ 11:1:11 Världsmästare  

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

studenterna. 

  

  Det åligger Världsmästaren: 

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

b) att ingå i TLTHs Världsmästarkollegie. 

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

terminsstart. 

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

e) att informera studenterna vid sektionen om utbytesstudier. 

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

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

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

med studierådet. 

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

sektionen. 

j) att hålla god kontakt med introduktionsansvariga samt internationella överstar 

för att kunna främja integreringen av internationella studenter. 

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

verksamhetsåret. 

 

§ 11:1:12 Sektionsansvariga för Her Tech Future 

Sektionsansvariga för Her Tech Future ansvarar för kontakten mellan sektionen och 

det centrala LTH-projektet Her Tech Future. De hjälper även till inför och under 

projektet. 

 



Det åligger Her Tech Future ansvariga: 

a) att sköta kontakten med projektgruppen för Her Tech Future. 

b) att hitta faddrar för att genomföra evenemanget. 

c) att assistera projektgruppen inför och under projektet. 

d) att ansvara för evenemanget på sektionsplan. 

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

verksamhetsåret. 

 

 

Nuvarande avsnitt i policy för valprocedur: 



 



 

Reglemente ändras till: 
§ 11:1 Utbildningsutskottet               

Utbildningsutskottet främsta uppgift är att se till att medlemmarnas utbildning förblir 

en av landets förnämsta.  

 

Utbildningsutskottet består av: 

- Utbildningsminister 

- VoV-Studierådsordförande 

- L-Studierådsordförande 

- Bi-Studierådsordförande 

- Studierådsrepresentanter 

- Kursutvärderarna 

- Representanter i Programledningen (2 st för VoV, 1 st för L, 3 st för Bi) 

- Representanter i Husstyrelsen och HMS-kommittén 

- Studerandeskyddsombud (2 st) 

- Likabehandlingsombud (3 st) 

- Världsmästare (3 st) 

- Sektionsansvariga för Her Tech Future (2 st) 

 

  



§ 11:1:1 Studierådet  Det åligger Studierådet: 

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

en enad front gentemot skolan och övriga i sammanhanget aktuella makthavare. 

b)     att handha kontakten med Teknologkårens Utbildningsutskott. 

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

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

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

erforderliga förändringar på kursen utföres. 

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

och erforderlig arbetsinsats. 

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

och att offentliggöra detta och dela ut priset under festliga former. 

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

externa poster enligt TLTH:s Reglemente Kapitel 9. Representanterna bör ingå i 

studierådet. 

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

i) att internt utse en i Studierådet till Vice Studierådsordförande som skall vara 

insatt i Studierådsordförandes arbete för att kunna ersätta denne då 

Studierådsordförande inte kan medverka. Samt hjälpa Studierådsordförande i 

dennes arbete. 

           

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

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

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

respektive studierådsordförande inom respektive program. 

  

  Om alla i Studierådet missar samma tenta, inkompetensförklaras studierådet. 

  

§ 11:1:2 VoV-Studierådsordförande 

 Det åligger Studierådsordföranden: 

a) att hålla en kursutvärderingsutbildning för årskursrepresentanterna och 

kursutvärderarna så tidigt som möjligt efter tillsättning. 

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

c) att dessutom bör studierådsordföranden sitta med i programledningen 

d) att sammankalla V-programmets studieråd 

e) att representera V-programmet i TLTHs studierådskollegie. 

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

verksamhetsåret. 

g) att väljas internt inom studierådet. 

 

  

§ 11:1:3 L-Studierådsordförande 

 Det åligger Studierådsordföranden: 

a) att hålla en kursutvärderingsutbildning för årskursrepresentanterna och 

kursutvärderarna så tidigt som möjligt efter tillsättning. 

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



c)      dessutom bör studierådsordföranden sitta med i programledningen 

d) att sammankalla L-programmets studieråd 

e) att representera L-programmet i TLTHs studierådskollegie. 

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

verksamhetsåret. 

g) att väljas internt inom studierådet. 

  

§ 11:1:4 Bi-Studierådsordförande 

Det åligger Studierådsordföranden: 

a) att hålla en kursutvärderingsutbildning för årskursrepresentanterna och 

kursutvärderarna så tidigt som möjligt efter tillsättning. 

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

c)      dessutom bör studierådsordföranden sitta med i programledningen 

d) att sammankalla Bi/Rh-programmets studieråd 

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

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

verksamhetsåret. 

g) att väljas enligt Brands valprocedur. 

  

§ 11:1:5 Studierådsmedlemmar 

Studierådsmedlemmar väljs av studierådsordföranden i samråd med en oberoende part, 

förslagsvis valberedningen, och ska representera sin årskurs. 

  

§ 11:1:6 Kursutvärderarna 

  Det åligger Kursutvärderarna: 

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

läpparna. 

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

som anordnas. 

§ 11:1:7 Representanter i programledningen 

Programledningsrepresentanterna ska klart inse att de verkar å sektionens vägnar och 

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

en acceptabel kontinuitet i detta viktiga sammanhang bör representanterna i 

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

mandatperioder. 

  

Det åligger programledningsrepresentanterna 

a) att ingå i studierådet. 

b) att snarast efter programledningsmötena inför studierådet och utbildningsminster 

föredra de beslut som fattats, samt informera om eventuella andra frågor som 

tagits under mötet. 

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

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

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

i tid. 

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

representanterna samt deras företrädare. 

  

§ 11:1:8 Representanter i Husstyrelsen och HMS-kommitté 

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

in sina privata åsikter i eventuella debatter under husstyrelsens eller HMS-kommitténs 

möten. För att erhålla en acceptabel kontinuitet i detta viktiga sammanhang bör 



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

mandatperioder. 

  

Det åligger representanter i Husstyrelsen och HMS-kommitté 

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

b) att inför Husstyrelsens och HMS-kommitténs möten diskutera föredragningslistan 

med utbildningsutskottet/styrelsen. 

c) att snarast efter Husstyrelsens och HMS-kommitténs möten inför 

utbildningsutskottet/styrelsen föredra de beslut som fattas, samt informera om 

eventuella andra frågor som tagits upp under mötet. 

d) att kontinuerligt bevaka att de beslut som fattas under Husstyrelsens och HMS-

kommitténs möten fullföljs. 

e) att delge Husstyrelsens och HMS-kommitténs sekreterare om de handlingar som 

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

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

representanterna samt deras företrädare. 

  

Om någon av Husstyrelserepresentanterna säger något ofördelaktigt om sektionens 

verksamhet under ett Husstyrelsemöte, leder detta ovillkorligen till 

inkompetensförklaring av hela Husstyrelsen. 

§ 11:1:9 Studerandeskyddsombud 

Studerandeskyddsombudets uppgift är att bevaka sektionens intressen i 

arbetsmiljöfrågor. 

 

Det åligger Studerandeskyddsombudet 

a) att deltaga i så många skyddsronder som möjligt i lokaler som sektionen brukar 

i både V-huset och E-huset andra lokaler som sektionens studenter har 

verksamhet i 
b) att deltaga i utbildningar för studerandeskyddsombud 
c) att representera V-sektionen i TLTHsskyddsombudskollegie 
d) att vara representant i Husstyrelsen och HMS-kommitén och inför dessa möten 

föra dialog med Styrelse och BIIF 
e) att ha kännedom om vilka som är prefekter på respektive institution 
f) att samverka med BIIFs studerandeskydds- och likabehandlingsombud gällande 

studerandeskyddsombudsfrågor vara sammankallande till BIIFs 

studerandeskyddsombud och Hustomteriet. 
g) att ha tystnadsplikt då det inte finns risk för personskada eller vid brott. 
h) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen på 

verksamhetsåret. 

 

Studerandeskyddsombudet bör ej ha någon annan betungande post, såsom 

styrelsemedlem eller Phøs.  

Studerandeskyddsombudet inkompetensförklaras om denne ertappas med att gillra 

för studenterna farliga fällor i V-foajé. 

 

§ 11:1:10 BIIFs Studerandeskydds- och likabehandlingsombud  



Studerandeskyddsombudets uppgift är att bevaka sektionens intressen i 

arbetsmiljöfrågor.  
Det åligger Studerandeskyddsombudet  

a) att deltaga i så många skyddsronder som möjligt i lokaler som sektionen brukar i 

både V-huset och E-huset andra lokaler som sektionens studenter har verksamhet i 

b) att deltaga i utbildningar för studerandeskyddsombud  
c) att representera V-sektionen i TLTHsskyddsombudskollegie  
d) att vara representant i Husstyrelsen och HMS-kommitén och inför dessa möten föra 

dialog med Styrelse och BIIF 
e) att ha kännedom om vilka som är prefekter på respektive institution  
f) att samverka med studerandeskyddsombudet gällande 

studerandeskyddsombudsfrågor och likabehandlingsombuden gällande 

likabehandlingsfrågor 
g) att ha tystnadsplikt då det inte finns risk för personskada eller vid brott.  
h) att väljas enligt Brands valprocedur 
i) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen på 

verksamhetsåret.  

Studerandeskyddsombudet bör ej ha någon annan betungande post, såsom 

styrelsemedlem eller Phøs.  

Studerandeskyddsombudet inkompetensförklaras om denne ertappas med att gillra för 

studenterna farliga fällor i V-foajé.  

 

 

§ 11:1:101 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 tre personer, en från Lantmäteri, en från Väg- och Vattenbyggnad 

samt BIIFs Studerandeskydds- och likabehandlingsombud en från Brandingenjör 

eller Riskhantering (om posten L:s eller VoV:s poster vakantsätts så kan dessa 

väljas från vilket som av de två programmen. Om Bi:s post vakantsätts kan den 

endast fyllas av någon på Bi).  

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

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

verksamhetsåret. 

  

§ 11:1:112 Världsmästare  

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

studenterna. 

  

  Det åligger Världsmästaren: 



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

b) att ingå i TLTHs Världsmästarkollegie. 

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

terminsstart. 

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

e) att informera studenterna vid sektionen om utbytesstudier. 

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

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

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

med studierådet. 

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

sektionen. 

j) att hålla god kontakt med introduktionsansvariga samt internationella överstar 

för att kunna främja integreringen av internationella studenter. 

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

verksamhetsåret. 

 

§ 11:1:123 Sektionsansvariga för Her Tech Future 

Sektionsansvariga för Her Tech Future ansvarar för kontakten mellan sektionen och 

det centrala LTH-projektet Her Tech Future. De hjälper även till inför och under 

projektet. 

 

Det åligger Her Tech Future ansvariga: 

a) att sköta kontakten med projektgruppen för Her Tech Future. 

b) att hitta faddrar för att genomföra evenemanget. 

c) att assistera projektgruppen inför och under projektet. 

d) att ansvara för evenemanget på sektionsplan. 

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

verksamhetsåret. 

f)  

Policy för valprocedur ändras till: 
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Bilaga 4 
Motioner 
 

 

Ändringsförslag 1 – Reglemente 
 

Inskickat av:  
Strategigruppen 

 

Förslag: 
 

Hustomteriet är ett av sektionen outnyttjat utskott. Deras potential är större än vad som nyttjas 

idag och för att de ska kunna tillföra mer nytta till sektionen och hjälpa till med det sektionen 

behöver, krävs ett tydligare reglemente.  

Varför krävs då ett tydligare reglemente? Jo för att huset har kommit med påbackning om att 

sektionen inte sköter sina lokaler och egendom. Det finns då en risk att huset väljer att plocka 

bort sektionens egendom, till exempel bänkarna och mikrovågsugnarna. Skötsel av sektionens 

lokaler och egendom ska utföras av Hustomteriet.  

Hustomteriets främsta uppgifter har varit, och kommer även i framtiden vara, att sköta 

städningen av mikrovågsugnarna i huset, ordna ett pampigt funktionärstack, olja bänkar och att 

åtgärda eventuella fel som upptäcks.  

För att säkerställa att Hustomteriets uppgifter sköts, föreslår vi som en förtydling att införa tre 

ansvarsområden för tomtenissarna. Dessa väljs internt inom hustomteriet och ansvarsområdena 

är mikronisse, snickarnisse och tacknisse. Ansvarsområdena innebär inte att de ensamma ska 

utföra uppgifterna, men att de har ansvar för att det genomförs. Hustomteriet ska precis som 

tidigare, hjälpas åt tillsammans med städning etc.  

Med högre krav är det lämpligt att det alltid väljs in 6 tomtenissar, och inte 4-6 st. 

Tomtenissarnas post innefattar inte något krav på att kunna prata framför en stor grupp 

människor och det finns därför inget behov av att tomtenissarna väljs in på höstterminsmötet. 

Efter att cafémästeriet flyttades från att bli invalda på HT-mötet till intervju har engagemanget 

och ambitionsnivån inom cafémästeriet ökat. Vi hoppas på samma utfall med Hustomteriet och 

därför föreslås det att tomtenissarna väljs in på intervju.  

Vi föreslår också att hustomteriets kontakt med styrelsen blir Vice ordförande, istället för 

Cafémästaren, då cafémästarens arbetsbelastning är hög och hustomteriet har ingen särskild 

koppling till cafémästeriet.  



Nuvarande avsnitt i policy för valprocedur: 

 

Nuvarande avsnitt i reglemente: 

§ 7:2 Hustomten 

Hustomten samordnar Hustomteriets verksamhet. 

Det åligger Hustomten: 



- att leda och ansvara för Hustomteriets verksamhet. 

- att löpande ska meddela Cafémästaren om sitt fortlöpande arbete. 

 

§ 7:2:1 Hustomteriet 

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

sällan syns till, allt för att hålla de gamla folkmyterna om tomtar vid liv. 

Hustomteriet består av: 

- Hustomte 

- Tomtenissar (4-6st) 

Det åligger Hustomteriet: 

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

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

 c)  att arrangera V-sektionens årliga funktionärstack 

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

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

ska kunna använda microrummet utan att maten ska komma upp igen. 

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

storskiphtet. 

 g)  att göra en budget för varje aktivitet som presenteras för styrelsen via 

Skattmästaren för godkännande. 

  

Det åligger troligtvis Hustomteriet: 

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

takt att denna att-sats belastning på Hustomteriet kommer att växa med kvadraten 

på tiden. 

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

24 december. 

 c)  att komma med nya idéer om vad som ska fixas och piffas till på Sektionen. 

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

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

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

utförts under hemliga former. 

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

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

åtminstone 40 cm lång. 

 h)  att ha större horisont än enbart caféet. 

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

inkompetensförklaras hela Hustomteriet. 

 

Reglemente ändras till: 



 

§ 74:2 Hustomten 

Hustomten samordnar Hustomteriets verksamhet. 

 

Det åligger Hustomten: 

 -  att leda och ansvara för Hustomteriets verksamhet. 

 -  att löpande ska meddela CafémästarenVice ordförande om sitt fortlöpande arbete. 

§ 74:2:1 Hustomteriet 



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

sällan syns till, allt för att hålla de gamla folkmyterna om tomtar vid liv. 

 

Hustomteriet består av: 

- Hustomte 

- Tomtenissar (4-6 st) 

Det åligger Hustomteriet: 

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

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

 c)  att arrangera V-sektionens årliga funktionärstack 

 d)  att tillse att V-grillen, bänkar och bord på TT är rena, snygga och hela. fr.o.m. april t.o.m. 

september. 

 e)  att se till att det är rent och snyggt i städa microrummet en gång i månaden så att sektionens 

medlemmar ska kunna använda microrummet utan att maten ska komma upp igen. 

 f) att vara behjälplig i vått och torrt när önskemål från huset eller Sektionen dyker upp.  

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

storskiphtet. 

 h)  att göra en budget för varje aktivitet som presenteras för styrelsen via 

Skattmästaren för godkännande. 

 i) att internt utse 2 stycken av Tomtenissarna till Mikronissar. Dessa är ansvariga för att kalla 

Hustomteriet till städning av mikrorummet en gång i månaden.  

 j) att internt utse 2 stycken av Tomtenissarna till Snickarnissar. Dessa är ansvariga för att kontrollera 

och kalla Hustomteriet vid behov av upprustning av V-sektionens nuvarande och kommande egendom 

samt övriga eventuella önskemål från huset eller Sektionen.  

 k) att internt utse 2 stycken av Tomtenissarna till Tacknissar. Dessa är ansvariga för att tillsammans 

med Hustomteriet arrangera V-sektionens funktionärstack.   

 

Det åligger troligtvis Hustomteriet: 

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

takt att denna att-sats belastning på Hustomteriet kommer att växa med kvadraten 

på tiden. 

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

24 december. 

 c)  att komma med nya idéer om vad som ska fixas och piffas till på Sektionen. 

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

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

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

utförts under hemliga former. 

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

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

åtminstone 40 cm lång. 

 h)  att ha större horisont än enbart caféet. 

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

inkompetensförklaras hela Hustomteriet. 

 

 



Policy för valprocedur ändras till: 

 

 

 
 

 

 



 

Bilaga 4 
Motioner 
 

 

Ändringsförslag 2 – Reglemente, stadgar och införandet av policy 
 

Inskickat av:  

Strategigruppen   

 

Förslag: 

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

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

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

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

utrymme för tolkning till de olika organisationernas fördel.  

 

Nuvarande stadgar och reglemente innehåller en Branschdagsplan och ett 

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

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

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

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

Nuvarande avsnitt i stadgar: 

KAP 14 BRANSCHDAGEN 

§ 14:1 Definition Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag där företag och studenter på 

Sektionen får möjlighet att komma i kontakt med varandra. Branschdagen ägs av 

Sektionen, men anordnas i huvudsak av fristående ideella organisationer mot 

ersättning. Företagen på Branschdagen vänder sig till Väg- och 

vattenbyggnadsstudenter och Lantmäteristudenter. I första hand skall erbjudande om 

genomförande ges till de årligen återkommande ideella organisationerna 

Exreseföreningen och LEX, då deras organisationer vänder sig till Sektionens 

medlemmar. Eftersom en arbetsmarknadsdag konkurrerar med Sektionens löpande 

näringslivsarbete kommer genomförande och ekonomisk fördelning regleras enligt 

följande planer: Eftersom en arbetsmarknadsdag konkurrerar med Sektionens 

löpande näringslivsarbete kommer genomförande och ekonomisk fördelning regleras 

enligt följande planer: 



§ 14:2 Branschdagsplanen 

 

Branschdagsplanen 

Styrelsen 13 

2013-12-03 

 

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

Tekniska Högskola och Styrelsen till Sektionens styrelse. Exreseföreningarna Exreseföreningen (Väg- 

och vattenbyggnad) och LEX (Lantmäteri), (nedan Exreseföreningarna), är ideella organisationer som 

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

Exreseföreningarna upphör att finnas efter ca 1 år.  

 

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

vatteningenjörers och Lantmäteriingenjörers respektive yrkesområden samt knyta kontakter med 

företag både i Sverige och utomlands. Detta innebär även studieresa. 

BRANSCHDAGEN 
 

§1 Syfte  

Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag med syfte att främja kontakten mellan 

näringslivet och studenterna inom Sektionen. 

§2 Utförandekrav 

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

hög klass. Utöver detta skall även representanter för de lokaler som Branschdagen nyttjar 

hållas nöjda. En kontinuerlig avstämning mellan Näringslivsgruppen och 

Exreseföreningarna skall föras. 

§3 Genomförande 

Branschdagen är Sektionens Branschdag och skall profileras som Sektionens 

Branschdag. Styrelsen utlyser Branschdagen och erbjuder i samband med detta utlysande 

Exreseföreningarna företräde att genomföra den. Sektionens ambition är att ha ett 

huvudsponsorpaket på årsbasis, där ett huvudsponsorskap för Branschdagen är 

inkluderat. Det ska, om så är fallet, framgå tydligt att Sektionen har en huvudsponsor vid 

kontakt med företag. 

 

3.1 Det åligger Sektionen 

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

att skapa Exreseföreningar och via dem anordna en Branschdag. 

att arrangera eventuella lunchföredrag, casekvällar eller liknande 

arrangemang som konkurrerar med Sektionens löpande näringslivsarbete, 

i samband med Branschdagen.  



att vid behov kunna erbjuda Exreseföreningarna förvaringsutrymmen för 

materiel som rör Branschdagen. 

att erbjuda Exreseföreningarna lån av banderoller, hemsidan för 

företagsloggor och liknande materiel att använda i 

marknadsföringssyften. 

att ansvara för erfarenhetsåterföring mellan Exreseföreningarna och lagra 

data som Exreseföreningarna och Sektionen kan ha glädje av. 

att  om inga Exreseföreningar skapas genomföra 

Branschdagen.  

 

 

 

 

3.2 Det åligger Exreseföreningarna  

att föra den huvudsakliga företagskontakten och arrangerandet av 

Branschdagen på ett sätt som uppfyller §1 och §2.  

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

en produkt eller ett produktpaket. Erbjudande om lunchföredrag, 

casekvällar eller liknande arrangemang som konkurrerar med Sektionens 

löpande näringslivsarbete skall erbjudas. Genomförande av dessa enligt 

§3.1. 

att vid prissättning diskutera pris och få godkännande av pris från Styrelsen.

  

 

 

§4 Tider och deadlines 

4.1 Branschdagen skall hållas någon gång i februari månad. 

4.2 Exreseföreningarnas styrelser måste innan vårterminens slut året innan ha 

skapats samt meddela Styrelsen om de tar på sig uppdraget att genomföra 

Branschdagen. Kontrakt mellan Exreseföreningarna och Styrelsen skall skrivas 

enligt §6.  

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

årskurs 3 enligt §3.1. 

 

 

 

§5 Ekonomi 

 



 5.1 Förhållande mellan Sektionen och Exreseföreningarna 

5.1.1 Exreseföreningarna är tillåtna att teckna en huvudsponsor för 

Branschdagen såvida Sektionen inte har en huvudsponsor där 

Branschdagen är inkluderad. Sektionen har en tidsfrist på 

huvudsponsor till och med augusti månads utgång. 

 

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

Branschdagen.  

 

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

vinsten av Branschdagen. Fördelningen mellan Exreseföreningen 

och LEX sker internt mellan föreningarna. 

5.1.4 Hur den årliga fördelningen ser ut beslutas gemensamt av 

Sektionens och Exreseföreningarnas styrelser innan oktober månads 

utgång året innan Branschdagens genomförande. Beslutet ska 

grunda sig på solidaritet gentemot Sektionen och 

Exreseföreningarna samt respektive parts kapitalbehov. Således ska 

fördelning årligen kunna variera utefter respektive förenings 

förväntade kapitalbehov. Överenskommelser i ytterligheterna av 

procentintervallen bör kunna motiveras utförligt. 

 

 

Vid oklarheter och tolkningsfrågor utanför detta dokument skall en diskussion mellan 

Exreseföreningarna och Styrelsen genomföras. 

 

 

§6 Förutsättningar 

 Då Exreseföreningarna skapas och förfaller varje år skall ett kontrakt, förslagsvis 

 Branschdagskontraktet kap 5:1 Sektionens reglemente, årligen upprättas mellan 

Exreseföreningarna och Sektionen. Vid utebliven kontraktsskrivning tillfaller 

Branschdagen enbart Sektionen. 

Nuvarande avsnitt i reglemente: 

KAP 15 BRANSCHDAGEN 
Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag där företag får möjlighet att komma 

i kontakt med studenterna på Sektionen. Branschdagen ägs av Sektionen, men 

anordnas i huvudsak av fristående ideella organisationer mot ersättning.  

 

Företagen på Branschdagen vänder sig till Väg- och vattenbyggnadsstudenter och 

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

årligen återkommande ideella organisationerna Exreseföreningen och LEX då deras 

organisationer vänder sig till Sektionens medlemmar.  

 



Eftersom en arbetsmarknadsdag konkurrerar med Sektionens löpande 

näringslivsarbete kommer genomförande och ekonomisk fördelning regleras enligt 

följande planer och kontraktsförslag: 

 

§ 15:1 Kontraktsmall 

Branschdagskontrakt ÅRXXXX  

 

Lund, DATUM 

 

Avtalsparter:  

 

V-sektionen vid TLTH, orgnr  – nedan Sektionen 

 

Exreseföreningen, orgnr  – nedan Exreseföreningen 

 

LEX, orgnr  – nedan LEX 

 

Innehåll: 

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

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

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

Branschdagen mot att få ta del av vinsterna av genomförandet.  

Kortfattad beskrivning av ekonomisk fördelning: 

 

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

 

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

 

Branschdagen ÅR skall enligt Branschdagsplanen i Sektionens stadga § 14:2 Branschdagsplanen äga 

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

samt att Branschdagsrelaterade casekvällar och lunchföredrag genomförs av Sektionen behöver inga 

vinsttransaktioner regleras. 

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

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

och minskat förtroende för, varumärket V-sektionen.  

 



Ort                                  Datum           

 

 

 

   

NAMN 

Ordförande V-sektionen ÅR 

  NAMN 

Ordförande Exreseföreningen 

ÅR 

 

 

 

 

   

NAMN 

Skattmästare V-sektionen 

ÅR 

 

  NAMN 

Ordförande LEX ÅR 

 

 

 

Stadgar ändras till: 

KAP 14 BRANSCHDAGEN 

§ 14:1 Definition Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag där företag och studenter på 

Sektionen får möjlighet att komma i kontakt med varandra. Branschdagen ägs av 

Sektionen, men anordnas i huvudsak av fristående ideella organisationer mot 

ersättning. Företagen på Branschdagen vänder sig till Väg- och 

vattenbyggnadsstudenter och Lantmäteristudenter. I första hand skall erbjudande om 

genomförande ges till de årligen återkommande ideella organisationerna 

Exreseföreningen och LEX, då deras organisationer vänder sig till Sektionens 

medlemmar. Eftersom en arbetsmarknadsdag konkurrerar med Sektionens löpande 

näringslivsarbete kommer genomförande och ekonomisk fördelning regleras enligt 

följande planer: Eftersom en arbetsmarknadsdag konkurrerar med Sektionens 

löpande näringslivsarbete kommer genomförande och ekonomisk fördelning regleras 

enligt följande planer: 



§ 14:2 Branschdagsplanen 

 

Branschdagsplanen 

Styrelsen 13 

2013-12-03 

 

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

Tekniska Högskola och Styrelsen till Sektionens styrelse. Exreseföreningarna Exreseföreningen (Väg- 

och vattenbyggnad) och LEX (Lantmäteri), (nedan Exreseföreningarna), är ideella organisationer som 

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

Exreseföreningarna upphör att finnas efter ca 1 år.  

 

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

vatteningenjörers och Lantmäteriingenjörers respektive yrkesområden samt knyta kontakter med 

företag både i Sverige och utomlands. Detta innebär även studieresa. 

BRANSCHDAGEN 
 

§1 Syfte  

Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag med syfte att främja kontakten mellan 

näringslivet och studenterna inom Sektionen. 

§2 Utförandekrav 

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

hög klass. Utöver detta skall även representanter för de lokaler som Branschdagen nyttjar 

hållas nöjda. En kontinuerlig avstämning mellan Näringslivsgruppen och 

Exreseföreningarna skall föras. 

§3 Genomförande 

Branschdagen är Sektionens Branschdag och skall profileras som Sektionens 

Branschdag. Styrelsen utlyser Branschdagen och erbjuder i samband med detta utlysande 

Exreseföreningarna företräde att genomföra den. Sektionens ambition är att ha ett 

huvudsponsorpaket på årsbasis, där ett huvudsponsorskap för Branschdagen är 

inkluderat. Det ska, om så är fallet, framgå tydligt att Sektionen har en huvudsponsor vid 

kontakt med företag. 

 

3.1 Det åligger Sektionen 

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

att skapa Exreseföreningar och via dem anordna en Branschdag. 

att arrangera eventuella lunchföredrag, casekvällar eller liknande 

arrangemang som konkurrerar med Sektionens löpande näringslivsarbete, 

i samband med Branschdagen.  



att vid behov kunna erbjuda Exreseföreningarna förvaringsutrymmen för 

materiel som rör Branschdagen. 

att erbjuda Exreseföreningarna lån av banderoller, hemsidan för 

företagsloggor och liknande materiel att använda i 

marknadsföringssyften. 

att ansvara för erfarenhetsåterföring mellan Exreseföreningarna och lagra 

data som Exreseföreningarna och Sektionen kan ha glädje av. 

att  om inga Exreseföreningar skapas genomföra 

Branschdagen.  

 

 

 

 

3.2 Det åligger Exreseföreningarna  

att föra den huvudsakliga företagskontakten och arrangerandet av 

Branschdagen på ett sätt som uppfyller §1 och §2.  

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

en produkt eller ett produktpaket. Erbjudande om lunchföredrag, 

casekvällar eller liknande arrangemang som konkurrerar med Sektionens 

löpande näringslivsarbete skall erbjudas. Genomförande av dessa enligt 

§3.1. 

att vid prissättning diskutera pris och få godkännande av pris från Styrelsen.

  

 

 

§4 Tider och deadlines 

4.1 Branschdagen skall hållas någon gång i februari månad. 

4.2 Exreseföreningarnas styrelser måste innan vårterminens slut året innan ha 

skapats samt meddela Styrelsen om de tar på sig uppdraget att genomföra 

Branschdagen. Kontrakt mellan Exreseföreningarna och Styrelsen skall skrivas 

enligt §6.  

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

årskurs 3 enligt §3.1. 

 

 

 

§5 Ekonomi 

 



 5.1 Förhållande mellan Sektionen och Exreseföreningarna 

5.1.5 Exreseföreningarna är tillåtna att teckna en huvudsponsor för 

Branschdagen såvida Sektionen inte har en huvudsponsor där 

Branschdagen är inkluderad. Sektionen har en tidsfrist på 

huvudsponsor till och med augusti månads utgång. 

 

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

Branschdagen.  

 

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

vinsten av Branschdagen. Fördelningen mellan Exreseföreningen 

och LEX sker internt mellan föreningarna. 

5.1.8 Hur den årliga fördelningen ser ut beslutas gemensamt av 

Sektionens och Exreseföreningarnas styrelser innan oktober månads 

utgång året innan Branschdagens genomförande. Beslutet ska 

grunda sig på solidaritet gentemot Sektionen och 

Exreseföreningarna samt respektive parts kapitalbehov. Således ska 

fördelning årligen kunna variera utefter respektive förenings 

förväntade kapitalbehov. Överenskommelser i ytterligheterna av 

procentintervallen bör kunna motiveras utförligt. 

 

 

Vid oklarheter och tolkningsfrågor utanför detta dokument skall en diskussion mellan 

Exreseföreningarna och Styrelsen genomföras. 

 

 

§6 Förutsättningar 

 Då Exreseföreningarna skapas och förfaller varje år skall ett kontrakt, förslagsvis 

 Branschdagskontraktet kap 5:1 Sektionens reglemente, årligen upprättas mellan 

Exreseföreningarna och Sektionen. Vid utebliven kontraktsskrivning tillfaller 

Branschdagen enbart Sektionen. 

 

§ 14:1 Definition Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag  

  

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

inom Sektionen. Företagen på Branschdagen skall vända sig till studenter inom Väg- 

och vattenbyggnad- och Lantmäteriprogrammet. 

 

 

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

organisationer mot ersättning. Sektionen ska erbjuda de årliga upprättade 

examenresföreningar att ta på sig huvudansvaret för Branschdagen. 



Kontraktskrivning mellan organisationerna ska ske senast en månad innan 

Höstterminsmötet innan kommande års arbetsmarknadsmässa. Sektionen äger rätt till 

10 procent av vinsten av genomförande enligt kontraktet. 

 

Reglemente ändras till: 

KAP 15 BRANSCHDAGEN 
Branschdagen är Sektionens arbetsmarknadsdag där företag får möjlighet att komma 

i kontakt med studenterna på Sektionen. Branschdagen ägs av Sektionen, men 

anordnas i huvudsak av fristående ideella organisationer mot ersättning.  

 

Företagen på Branschdagen vänder sig till Väg- och vattenbyggnadsstudenter och 

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

årligen återkommande ideella organisationerna Exreseföreningen och LEX då deras 

organisationer vänder sig till Sektionens medlemmar.  

 

Eftersom en arbetsmarknadsdag konkurrerar med Sektionens löpande 

näringslivsarbete kommer genomförande och ekonomisk fördelning regleras enligt 

följande planer och kontraktsförslag: 

 

§ 15:1 Kontraktsmall 

Branschdagskontrakt ÅRXXXX  

 

Lund, DATUM 

 

Avtalsparter:  

 

V-sektionen vid TLTH, orgnr  – nedan Sektionen 

 

Exreseföreningen, orgnr  – nedan Exreseföreningen 

 

LEX, orgnr  – nedan LEX 

 

Innehåll: 

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

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

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



Branschdagen mot att få ta del av vinsterna av genomförandet.  

Kortfattad beskrivning av ekonomisk fördelning: 

 

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

 

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

 

Branschdagen ÅR skall enligt Branschdagsplanen i Sektionens stadga § 14:2 Branschdagsplanen äga 

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

samt att Branschdagsrelaterade casekvällar och lunchföredrag genomförs av Sektionen behöver inga 

vinsttransaktioner regleras. 

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

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

och minskat förtroende för, varumärket V-sektionen.  

 

Ort                                  Datum           

 

 

 

   

NAMN 

Ordförande V-sektionen ÅR 

  NAMN 

Ordförande Exreseföreningen 

ÅR 

 

 

 

 

   

NAMN 

Skattmästare V-sektionen 

ÅR 

 

  NAMN 

Ordförande LEX ÅR 

 

§ 15:1 Branschdagen 

Det åligger Branschdagen: 

a) att genomföra sektionens arbetsmarknadsmässa. 

b) att hålla casekvällar och lunchföreläsningar i samband med Branschdagen. 

c) att inte konkurrera med Sektionens löpande näringslivsarbete. 

d) att följa Polycin för Branschdagen. 



Införandet av policy för branschdagen: 











 

 

 



Bilaga 4 
Motioner 
 

 

Ändringsförslag 3 – Reglemente 
 

Inskickat av:  

Fredrica Samuelsson, V17 

 

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

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

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

examensfirande 

Nuvarande avsnitt: 

Finns ej.  

Ändras till: 
§ 9:5 Examensgeneral  

  

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

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

 samt att ansvara för samtliga arrangemang under examensfirandet. 

 Examensgeneralen väljs varje år på intervju med start hösten 2021.  

 

 Det åligger Examensgeneralen:  

 a) att utse en Examenskommitté som ansvarar för examensfirandet.  

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

 c) att arrangera ett hejdundrande examensfirande!  

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

 verksamhetsåret. 

 

 Om alla examensarbeten som presenteras under våren underkänns

 inkompetensförklaras Examensgeneralen. 

 



 

Bilaga 5 
Budgetförslag för 

verksamhetsår 2022 
 

 















 
 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 6 
Valprocedur 
 

 



 



 



  



 

Bilaga 7 
Ordning för val av 

funktionärer 
 

 

Styrelsen 

a) Ordförande 

b) Viceordförande 

c) Skattmästare 

d) Infochef 

e) Aktivitetsutskottsordförande 

f) Cafémästare 

g) Näringslivsordförande 

h) Sexmästare 

i) Utbildningsminster 

j) Øverphøs  

Phøset 

a) Phøs (4-6st) 

Aktivitetsutskottet 

a) Sportchef 

b) AktUverade (6 st) 

Cafémästeriet 

a) Cafékassör  

Närlingslivsgruppen 

a) Näringslivsansvarig Vov 

b) Näringslivsansvarig L 

V-arité 

a) Spexmästare 

b) Sångcanteurer (1-2 st) 

c) Spexare (4-6 st) 

d) Sångarstridsansvarig 

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) 

 


