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Bilaga 1 
Dagordning  
 
2019-04-07, Lund 
Ordförande Thomas Forsberg, Vice Ordförande Fanny Selin 
 
§ Ärende     Åtgärd 
 
 
§ 1  TFMÖ    Beslut 
§ 2  Val av mötesfunktionärer  Beslut 
§ 3  Adjungeringar   Beslut 
§ 4  Mötets utlysande   Beslut 

a) Utlysning 
b) Föredragningslista 

§ 5  Genomgång av mötesprocedur  Information 
§ 6  Val av inspektor   Beslut 
§ 7  Meddelanden   Information 

a) Rapport från styrelsen 
b) Övriga meddelanden 

§ 8  Sektionens verksamhetsberättelse  Information 
§ 9  Ansvarsfrihet från avgående styrelse  Beslut 

a) Sexmästeriets bokslut 2018 
b) Sexmästeriets revisionsberättelse 2018 
c) V-cafés bokslut 2018 
d) V-cafés revisionsberättelse 2018 
e) Sektionens bokslut 2018 
f) Sektionens revisionsberättelse 2018 

§ 10 F.I.K.A från sexet 
§ 11  Beslutsuppföljning   Beslut 
§ 12  Propositioner   Beslut 
§ 13 Motioner    Beslut 
§ 14  Budgetförslag för verksamhetsår 2019 Beslut 
§ 15  Val av funktionärer   Beslut 

a) Valberedningsordförande 
b) Valberedningsrepresentanter (4) 
c) Källarmästare 
d) Matfantaster (3–5) 
e) Mentorskapssamordnare Vov (2) 
f) Mentorskapssamordnare L (2) 

§ 16 Övrigt    Diskussion 
§ 17 TFMA    Beslut 
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Verksamhetsberättelse 2018 
  

V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad, TLTH 
Verksamhetsåret 2018-01-01 till 2018-12-31 

  



 

 

Förord 
 
Under 2018 hade jag den stora äran att vara Ordförande för V-sektionen, sektionen för 
samhällsbyggnad. Det var ett otroligt roligt, utmanande och givande år både för mig även för 
resten av Styrelsen. Jag tycker att arbetet under året har gått väldigt bra, inte minst på grund 
av att vi har varit en så bra grupp i Styrelsen. Dessutom har vi jobbat bra tillsammans med alla 
andra fantastiska funktionärer och vi har då kunnat genomföra det vi velat. I början av året 
satsade vi mycket på att följa upp de förändringar som vi jobbade med under verksamhetsåret 
2017. Senare under året kunde vi lägga mer fokus på att arbeta vidare med frågor som vi 
tyckte var viktiga. Vi har också försökt fokusera på att lyssna på medlemmarna så mycket 
som möjligt och lyft de frågor som intresserat hela sektionen. 
 
Ordförande Emeritus 2018 
Susanna Sjöstrand 
  



 

 

Utvalda delar av året 2018 
 
L-tek och BIIF 
Under 2017 började arbetet med att lägga ner föreningen L-tek och under 2018 fortsatte vi 
processen genom att genomföra själva nedläggningen och även att försöka samla upp alla lösa 
trådar. Det var en del frågor som dök upp under tiden som vi har fått lösa. Arbetet med 
nedläggningen av L-tek fortgick hela året och är även något som arbetas vidare med under 
2019.  
 
Vi har även vid ett antal tillfällen fört en diskussion med BIIF angående om hur de på bästa 
sätt samarbetar med sektionen och då kommit fram till en del mindre förändringar. 
 
Alumniåterträffen 
I april anordnade vi en alumniåterträff för över 350 alumner från V-sektionen, med deltagare 
från de flesta årgångar, alltifrån de första 1964 fram till idag. Evenemanget planerades 
framförallt av sektionens Alumniansvariga och Concretum, men även av oss i Styrelsen. 
Återträffen innebar en del extraarbete för oss, inte minst för Filip, Märta och mig. 
Evenemanget blev väldigt uppskattat och lyckat och förhoppningsvis kan Concretum stå för 
kontinuiteten och se till att det ordnas en liknande återträff igen om fem år. 
 
GDPR 
I maj trädde den nya personuppgiftshanteringslagen GDPR i kraft och för oss har det betytt en 
hel del arbete. Vi har behövt se över vad för personuppgifter vi hanterar på sektionen och 
organisera hur vi gör när vi samlar in uppgifterna. Vi fick en del hjälp av kåren vilket var bra 
då alla sektioner hamnat i i princip samma situation. 
 
Valproceduren 
Den fråga som engagerade flest i Styrelsen var om vi skulle göra en förändring av hur 
valproceduren fungerar på V-sektionen. Vi ville testa att välja fler av funktionärsposterna på 
intervju än vad som har gjorts tidigare. De allra flesta poster har annars valts på 
höstterminsmötet. Vi tog fram ett förslag på vilka poster som skulle väljas på intervju och 
vilka som skulle väljas på mötet, förslaget ändrades lite av höstterminsmötet men i stort sett 
genomförde vi det som vi ville. Det blev väldigt mycket jobb för Valberedningen, framförallt 
med intervjuer efter höstterminsmötet. Höstterminsmötet blev inte direkt kortare, vilket var ett 
mål med förändringen. En del saker fungerade bra och andra mindre bra, men jag tror att 
förändringen i grunden är rätt väg att gå men att den behöver ses över även under 2019. 
 
Huset 
Under året har vi haft en del problem med att komma överens med husprefekten i V-huset. 
Det har t.ex. handlat om att vi inte har fått ha alla de evenemang vi har velat och att vi inte har 
fått tillgång till alla studieplatser i huset. Vi har haft en del möten med husprefekt, 
lokalvårdare, vaktmästare och lokalkontroller där vi verkligen har försökt få dem att förstå de 
problem som vi ser. Tyvärr har det varit svårt att komma fram till något. Hoppas det går att ha 
ett bättre samarbete och att det går att komma fram till en lösning i framtiden! 
 
Alkoholhanteringslagen 
Efter nollningen gjorde Lunds kommun en ny tolkning av alkohollagen som innebar stora 
förändringar för oss sektioner. Vi har jobbat med att se vad den nya tolkningen innebär för oss 
och hur vi behöver förändra vår verksamhet. En del evenemang som har varit återkommande 



 

 

har fått förändras eller förflyttas, det handlar mest om evenemang där egen alkohol har tagits 
med. Det har framförallt varit Rikard som har jobbat med detta och vi har även haft mycket 
kontakt med kåren.  



 

 

Ekonomi 
 
För en Skattmästare på V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad ser ett verksamhetsår 
ungefär likadant ut varje år. Majoriteten av arbetet går ut på bokföring, fakturering samt 
utbetalningar till privatkonton. Att sätta upp en ny gjuten budget tillsammans med de andra 
styrelsemedlemmarna och se till att den används som riktmedel ingår också i mina 
arbetsuppgifter, utöver styrelsearbetet. Den stora förändringen med verksamhetsårets budget 
var den negativa budgeteringen, samt skapandet av budgetposterna för L-tek och VoV-event. 
V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad har under årets lopp bland annat införskaffat en 
fotoduk, en ny boombox och en projektor, samt åkt på massa roliga kostnader för V-BiL:en. 
 
Överlag är jag väldigt nöjd med mitt år som Skattmästare, det har inte inträffat några större 
missöden, och året har hamnat nära budgeten. Arbetet tog periodvis mer tid än vad jag hade 
tänkt, speciellt i samband med Alumni men det negativa har definitivt vägts upp av det 
positiva. 
  
Skattmästare 2018 
Filip Bodin 
  



 

 

Aktivitetsutskottet 
 
Under verksamhetsåret 2018 har AktU-18 lagt ner tid och engagemang för att hålla våra kära 
V-sektionister i trim, både fysiskt och psykiskt, genom att anordna varierande aktiviteter efter 
skolan. Under året har vi fortsatt med de populära tisdagskvällarna i Victoriastadion med 
volleyboll och innebandy. Ett annat stående inslag i kalendern har varit våra löparmåndagar 
under höstterminen, som fick sig ett uppsving i antalet deltagare om man jämför med 
föregående år. Löprundornas efterföljande bastu-häng var också uppskattat. 
 
Vidare har Aktivitetsutskottet under året arrangerat FIFA-turnering, padelturnering, 
prova-på-padel, spinning, zumba, Kårmästerskapet, cykelfest, pepparkakshustävling, 
promenad och korvgrillning i Skrylle, volleybollturnering, innebandyturnering, 
futsalturnering och tillfälle att prova på självförsvar. Vi har även jobbat med andra utskott 
inom sektionen, Cafémästeriet och Sexmästeriet, för att kunna erbjuda evenemang som 
Vasaloppsbrunchen och Vi i V:an-puben. Något som gjordes för andra året i rad var den 
trevliga paddlingshelgen, som i år tog plats på Lödde å under första helgen i maj. Trots att 
evenemanget tidsmässigt låg nära inpå Lundakarnevalshelgen kom över 30 personer iväg och 
paddlade, sov i tält och njöt av den första vår-solen. 
 
Det fanns under året inga utsedda Tandemgeneraler, i och med att det var ett 
Lundakarnevalsår, och ingen Tandemstafett anordnades. 
 
Utöver de evenemang som Aktivitetsutskottet ensamt ansvarade för under förra året var vi 
även involverade en del under nollningsveckorna. I och med att Vov-event hade hand om 
Väg- och Vatten-nollorna fick AktU mindre ansvar över dem under första veckan. Det 
upplevdes som bra då vi istället kunde fokusera på våra andra evenemang under nollningen. 
Under veckorna var AktU med på stadsrundvandringen, presentationsfredagen och 
förberedde flera förfester. Vi var även med på Nollekampen, höll i söndagsmyset under vecka 
två och spexade på nationssittningen. Det största fokuset låg emellertid på sportkvällen, som 
blev lyckad! Nu är det AktU-19 som tar över fanan och jag vet att de kommer göra ett finfint 
jobb! 
 
Aktivitetsutskottets Ordförande 2018 
Elsa Frisk  



 

 

Utbildningsutskottet 
 
Utbildningsutskottet har under året jobbat både med det kontinuerliga arbetet samt olika typer 
av evenemang. Året startades med ett namnbyte, från att tidigare ha hetat Studierådet heter nu 
hela utskottet Utbildningsutskottet. Detta namn ger en bättre helhetsbild av utskottet med alla 
dess poster.  
 
Samarbetet mellan de tre olika programmens studieråd har fungerat bra, 
studierådsordförandena och utbildningsministern har haft bra kontakt och samarbete. 
Studieråden har under året bedrivit sitt kontinuerliga arbete med CEQ:er, kursutvärderingar 
och andra studierelaterade frågor på respektive program. De har också delat ut CEQ-priser 
som har varit lika för alla programmen. Utöver den löpande verksamheten har varje programs 
studieråd arrangerat lite olika event, så som Masterkvällen. Ett gemensamt evenemang för de 
tre studieråden har varit studiekvällarna, både på våren och hösten. De före detta mekanik-
kvällarna blev vanliga studiekvällar för alla klasser på grund av indragning av pengar från 
programledningarnas sida. Under hösten hölls nio studiekvällar i endimensionell analys där 
många deltog från flera olika klasser. Studierådet på L och Vov var också med under campus-
rundvandringen första dagen för de nya studenterna. Efter nollningen fick studieråden glatt 
välkomna sina nya studierådsrepresentanter från ettan. Studierådsordförande och 
utbildningsminister har också deltagit på flertalet möten på kåren med andra 
studierådsordföranden för att utbyta kunskaper och diskutera större utbildningsfrågor.  
 
Likabehandlingsombuden har jobbat som en grupp om tre personer, en från varje program, 
vilket har fungerat väldigt bra. De har tillsammans med kåren och andra 
likabehandlingsombud tagit fram en Metoo-enkät som fick stor spridning. De var med på 
phadderutbildningen där de höll i ett antal case för phaddrarna och de anordnade också en 
filmkväll under hösten. Under nollningen presenterade de sig för de nya studenterna och de 
fixade också fram en plansch med kontaktuppgifter till olika personer studenter kan söka hjälp 
hos som nu sitter uppe i V-huset och på L-vägen.  
 
Världsmästarna anordnade det traditionsenliga hemvändarminglet för att locka till 
utbytesstudier där de också bjöd på lunch. Studerandeskyddsombudet fick genom en 
reglementesändring en plats i Utbildningsutskottet från att tidigare varit en "Övrig 
funktionär". Hon har bedrivit det kontinuerliga arbetet med att gå på skyddsronder och möten 
med husstyrelsen.  
 
Utbildningsutskottet har också anordnat en lunchföreläsning med temat stresshantering samt 
en workshop i excels grunder. Detta är evenemang som kan tas vidare och andra idéer kan 
göra att sektionen får ett brett utbud av temaföreläsningar och workshops. 
Utbildningsutskottet skaffade sig en logga som blev ett tygmärke som nu pryder många ovvar 
och vi skaffade också ett instagramkonto där alla fina CEQ-priser och evenemang synts.  
 
Efter det här året finns det fortfarande stora möjligheter för utskottet att utvecklas, 
utbildningsministerposten är fortfarande väldigt ny. Utskottet har många olika poster som kan 
samarbeta tillsammans med utbildningsministern för flertalet intressanta evenemang. 
 
Utbildningsminister 2018 
Josephine Gertson 
  



 

 

Sexmästeriet 
 
V-sex 18 har haft ett lyckat år med många olika evenemang. V-sex bestod 2018 av: Rikard 
Aho, Ludvig Karmehed, Ella Svensson, Agnes Dolff, Julia Hägerström, Milton Åstedt, Nils 
Markgren, Joel Bremberg, Hedda Skarsgård, Klara Benyamine, Sofia Johannesson, Malva 
Eliasson, Sanna Källman Gleisner, Emil Lönn, Emmy Larsson, Lovisa Frank, Alma Karlsson 
Sköldqvist, Albin Pålsson, Albin Christensson, Ossian Larsson och Axel Svensson. 
 
Under våren höll vi i sittningar för branschdagen, Her Tech Future, phadderkickoffen och 
temasläppet för nollningen där andra sektioner även deltog på eftersläppet. I mars höll vi i en 
pub i V-café tillsammans med AktU. 
  
Under nollngen höll vi i flertalet evenemang, bland annat två intersektionella sittningar 
tillsammans med M6 och D6. Vi höll en pub under hösten i samband med sektionssafarit som 
blev väldigt lyckad. I december så hade vi sektionens vinterfest där vi fortsatte med att man 
fick ta med en respektive samt att vi höll ett lägre pris för att ge tillbaka till medlemmarna 
men även för att öka intresset för eventet. 
  
I och med det stadigvarande tillståndet i V-café har vi försökt att hålla så många evenemang 
som möjligt där, såsom lära-känna-puben och även olika eftersläpp.  Källarmästeriet, som 
ligger under sexmästaren, har under året haft evenemang i v-cafe också.  
 
Året med V-sex 18 har varit otroligt roligt. Jag har lärt mig massvis av alla och jag hoppas att 
övriga i Sexmästeriet känner likadant. 
  
Sexmästare 2018 
Rikard Aho 
  



 

 

Informationsgruppen 
 
Informationsgruppen började verksamhetsåret med att starta upp en webbshop för sektionen, i 
och med detta designades och beställdes nya merch så som tygkasse och keps. Dessutom 
skedde fortlöpande underhåll av föregående års uppdaterade hemsida, www.vsek.se. Under 
våren beställdes även funktionärshoodies till sektionens alla funktionärer. Under nollningen, 
samt ett antal evenemang under våren, assisterade sektionesfotograferna Phøset i deras arbete 
genom att föreviga alla evenemang vilka sedan publicerades på V-sektionen, sektionen för 
samhällsbyggnads facebooksida. Informationsgruppen hjälpte även till att sälja ouveraller och 
märken till de nya nollorna. Under våren spreds information via veckobrev vilka skickades ut 
varje måndag, via hemsidan, broschyrer, affischer på anslagstavlan samt andra sociala medier. 
Under hösten byttes veckobrevutskicken ut mot inlägg på hemsidan. Under hösten skrevs en 
grafisk profil vilken hjälper att förstärka V-sektionen ansikte utåt. Dessutom designades ett 
nytt ordensband som numera representerar alla tre program, brand, lant och väg och vatten 
med dess programfärger. Vid årets slut höll informationsgruppen ett CV-bilds evenemang där 
sektionesmedlemmarna erbjöds att ta bilder till deras CV. Verksamhetsåret 2018 utvärderas 
till ett mycket bra och händelsrikt år.   
 
Informationchef 2018 
Märta Kjellberg 
  



 

 

Näringslivsgruppen 
Näringslivsgruppen 2018 har bestått av Ebba Gipperth, Douglas Santesson, Elin Lilja, Hilda 
Stensson, Kristin Tiberg, Matilda Holmberg, Martin Heinegård och Thomas Forsberg. Det har 
varit ett superkul år med flera event och förhoppningsvis har studenterna på sektionen fått en 
möjlighet att upptäcka delar av branschen. Året började med att vi under Branschdagen knöt 
nya och underhöll gamla kontakter med företag. Där kunde vi presentera oss och visa vad vi 
som sektion har att erbjuda för företag som vill synas bland studenter. Ett axplock av det vi 
gjort under året är lunchföreläsningar med Ramboll, Akelius och Peab, casekväll med JM, 
kvällsföredrag och studiebesök med Skanska och mängder med annonser om tävlingar, 
extrajobb och företagskvällar.  
 
Alumnigruppen har under 2018 bestått av Arvid Widén, Dante Zia och Ludvig Jansson. De, 
tillsammans med Concretum, höll i en väldigt lyckad alumniåterträff i april. Under en heldag 
kom över 300 alumner till V-huset och fick rundvandring, presentationer och en sittning 
utöver det vanliga. Detta är något som vi alla vill ska återkomma och en alumniåterträff ska 
därför göras vart femte år från och med 2018.  
 
Nytt för året var att Lantarnas näringslivsverksamhet kom in under sektionen och sköts från 
och med nu av Näringslivsgruppen. I och med detta har Näringslivsgruppen vuxit och fått två 
nya poster, Näringslivsansvarig VoV samt L. Tanken med dessa poster är att de ska vara 
ansvariga för att fördelningen av Näringslivsgruppens event är proportionellt gentemot de två 
programmen.  
 
Samarbetet med Ramboll som innefattar mestadels nollningsrelaterade aktiviteter förnyades 
även 2018 och ett gott samarbete fördes under året och kommer även göra så följande år. Vi 
uppskattar att vi fick synas under nollningen och hoppas detta förs vidare till nästa år för att 
göra utskottet mer synligt. 
 
Näringslivsgruppen 2018 tackar för sig! 
 
Näringslivsordförande 2018 
Ebba Gipperth 
 
  



 

 

Cafémästeriet 
 
Cafémästeriet har under 2018 bestått utav 17 personer fördelat på de olika posterna 
Cafémästare (1), Cafékassör (1), Inköpschef (2), Caféförman (10) och Cafénisse (3). Nytt för 
2018 var att den tidigare posten Vice Cafémästare ersattes med två Inköpschefer samt att 
posterna Cafénisse infördes, detta för att avlasta både Cafémästaren med beställningarna men 
också för att avlasta Caféförmännen med allt “runt omkring” arbete. Jag tycker att detta har 
fungerat mycket bra, då det känns som att alla har känt att det nu var en rimligare 
arbetsbelastning än tidigare år.  
 
Förutom det dagliga arbetet i V-café, med försäljning, inköp och städning har vi även hittat på 
några andra saker såsom:  
 
Fettisdagen 
Varma luncher,  
Vasalopps-brunch med AktU 
Våffeldagen 
Gjorde kundenkäter  
Tacksittning med M-café.  
Grillunch på Tegeltorget 
Catering till lunchföreläsningar, både på V-sektionen och andra sektioner.  
FlyING-brunch under nollningen 
Myssöndag under nollningen 
Kanelbullensdag 
Jullotteri 
Julbord i V-café 
Tacksittning på Göteborgs Nation.  
 
Arbetet i caféet har fungerat bra under hela året och stämningen har varit god i gruppen. Inga 
större förändringar har gjorts under 2018 mer än lite i sortimentet, där vi utgick ifrån enkäten 
som sektionsmedlemmarna fick besvara. Det som har varit jobbigast, och som alltid är en 
utmaning, är att hitta jobbare under vissa perioder.  
 
2018 har varit ett roligt och lärorikt år, nu lämnar vi över till Café-19 och önskar dem stort 
lycka till!  
 
Cafémästare 2018 
Ellen Karlström  
  



 

 

Phøset 
 
Under 2018 lyckades V-phøs 2018 befria sektionen från förra årets storm med ännu en topp-3 
nollning! Året startade med val av Hufvudphaddrar samt Peppare, som följdes av val av 
phaddrar. Därefter var det fokus på event som phadderutbildning, phadderkickoff och 
temasläpp, samtidigt som den faktiska planeringen av nollningen satte fart. En fullspäckad vår 
med karneval gjorde att många saker krockade, men vi tog oss igenom det på bästa möjliga 
sätt.  
 
En stor förändring för året var den minskade kontakten med SVL och de förändringar som 
gjordes vecka 0, bl.a. vilka som skulle hålla i rundvandringen. Tanken att använda Vov-event 
och L-tek på samma sätt blev därför inte som planerat. Vi har framfört det vi tyckte fungerade 
mindre bra och vi hoppas att det skett förbättringar till i år med kontakten till SVL så att 
samarbetet kan fortsätta på bästa sätt, och att event-utskotten kan vara med och användas till 
sin fullo.  
 
En annan förändring var funktionärsposten Peppare, inspirerad av D-sektionens Peppare och 
E-sektionens ØverGudsPhaddrar. Året fungerade som ett test då V-sektionen inte haft denna 
funktionärspost innan, och vi fick prova oss fram på vad som fungerade och inte. I det stora 
hela är vi nöjda med att vi vågade testa att ha denna nya post, så att nästkommande phøs har 
en grund att stå på i utvecklingen av posten.  
 
Med nollningsschemat skedde inga större förändringar, något event bytte plats och det lades 
till en sittning med ING-sektionen innan UtEDischot. Vi hade intentioner att lägga till ett 
nyktert event och hade även skaffat en sponsor till detta. Tyvärr krockade det med ett 
Kårevent så det blev inte av, vilket var mycket tråkigt. Försök till förändringar på vecka noll 
för att förbättra denna gjordes också, men schemakrockar gjorde att det blev svårt att 
genomföra i slutändan. Det är svårt att göra stora förändringar på schemat då det är så mycket 
som ska klaffa, men vi gjorde vårt bästa för att förändra det vi kunde. 
 
Vi har lagt ner otroligt mycket tid och kärlek på nollningen och vi hoppas att sektionen är 
nöjda med det jobb vi gjort. Vi vill samtidigt passa på att tacka sektionens utskott - utan er 
hade inte nollningen fungerat och vi är mycket tacksamma och stolta över det jobb ni lagt ner!  
 
Jag skulle också vilja tacka mina Phøsare för all den tid ni lagt ner, tidiga mornar och sena 
kvällar med allt från dansträning till eventplanering. Tusen tack för det här året! 
 
Øverphøs 2018 
Isabelle Andersson 
  



 

 

L-tek och Vice Ordförande 
 
Året började med en nedläggning av L-tek som förening. Detta innebar en del möten med 
Susanna samt föregående ordförande för föreningarna; Samuel och Bella. 
 
Därefter gick min roll i styrelsen över till Vice Ordförande. I denna roll har jag stöttat upp 
Susanna med diverse ordförandeuppgifter. Därutöver har jag också stått ansvarig för att 
anordna events som kräftskivan, V-dagen och V-konferens. Som styrelsens representant i 
Framtidsgruppen (nuvarande Strategigruppen) lades även en del arbete där med kontinuerliga 
möten framför allt med BIIF angående hur de skulle komma närmre sektionen. 
 
Lantmästare 2018 
Lejla Shafiee  



 

 

BIIF 
 
Under året har jag utöver det gemensamma löpande styrelarbetet, tillsammans med styrelsen i 
BIIF arbetat mycket för att samarbetet med sektionen ska fungera bättre än tidigare. BIIF och 
V-styret har haft bra kontakt under året och tillsammans tagit fram förslag som vi tror kan 
bidra till en bättre gemenskap. Vi i BIIF har även haft vår årliga höstfest där vi i år tog slog på 
stort och boka Brandsta City Släckers vilket blev väldigt lyckat. Vi har även genomfört en 
mängd andra evenemang och företagspresentationer. Här är några, pole-dancing, 
Självförsvarskurs tillsammans med AktU, Nollningens första vecka, påsk/julmys.  
 
BIIF har även jobbat en hel del med omstrukturering av föreningen. Bland annat har styrelsen 
förändrats där en ledamot har tagits bort. Verksamhetsåret för styrelsemedlemmarna har även 
det ändrats. Vi har även tagit bort och gjort om en hel del funktionärsposter då behoven i 
föreningen har förändrats.  
 
Hela året har varit lyckat och vi i BIIF tackar för ett bra år tillsammans!  
 
Brandmästare 2018 
Jakob Kullmann 
  



 

 

 
Bilaga 3 
Beslutsuppföljning   
 
 
 
 
  



 

 

Bilaga 4 
Rapporter  
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

 

Bilaga 5 
Propositioner  
 
 
Ändringsförslag 1 - Reglemente 
 
Förslag: 
Under förra året beslutades det att vi skulle byta namn på Framtidsgruppen till 
Strategigruppen och detta är en följdändring. 
 
Nuvarande avsnitt: 
§ 2:1 Uppgift 

 Styrelsens främsta uppgift är att se till att sektionen uppfattas positiv av dess 
medlemmar. Således ska styrelsen prioritera den verksamhet som gagnar alla 
medlemmar, typ studiebevakningen, caféet, kopieringsmaskinen, V-BiL, samt diverse 
fester. 

 
Det åligger Styrelsen: 
a) att 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 V-

styret 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 framtidsgruppen. 

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. 

Ändras till: 
§ 2:1 Uppgift 

 Styrelsens främsta uppgift är att se till att sektionen uppfattas positiv av dess 
medlemmar. Således ska styrelsen prioritera den verksamhet som gagnar alla 
medlemmar, typ studiebevakningen, caféet, kopieringsmaskinen, V-BiL, samt diverse 
fester. 

 
Det åligger Styrelsen: 
a) att 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 V-
styret 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 framtidsgruppen 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. 

  



 

 

Bilaga 5 
Propositioner  
 
 
Ändringsförslag 2 - Reglemente 
 
Förslag: 
För flera år sedan ändrade industrikontaktgruppen namn till näringslivsgruppen och detta är 
en följdändring som missats tidigare. 
 
Nuvarande avsnitt: 
§ 10 Infochef                     

Det åligger Infochefen:  
a)  att ha övergripande funktionärsansvar  
b)  att samordna informationen till medlemmarna.  
c)  att samverka med kårens informationsutskott.  
d)  att tillse att komplett funktionärslista till samtliga funktionärer upprättas i 

samband med terminsmöte samt att denne uppdateras löpande.  
e)  att vara informationsgruppens ordförande  
f)  att vara ansvarig utgivare för sektionstidningen och sektionens webbsidor.  
g)  att tillhandahålla stadgar och reglemente på sektionens hemsida, samt i 

pappersform till medlemmar som så önskar  
h)  att sköta utlåning och vård av sektionens fotografiska utrustning.  
i)  att köpa och saluföra sektionens märken.  
j)  att samordna samtliga tröjinköp på sektionen (med berört utskott för design och 

industrikontaktgruppen för spons).  
k)  att lämna en verksamhetsberättelse till ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
l)  att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast vid styrelseskiftet.  
m) att representera V-sektionen i TLTHs informationskollegie.  
n)  att som sekreterare protokollföra styrelsens möten och ansvara för att protokollet 

blir publicerat på hemsidan senast fem läsdagar efter mötets avslutande. 
o)  att ansvara för anslagstavlorna. 
p) att organisera, städa och hålla ordning i Arkivet, och se till att allt erhållet material 

som visar på Sektionens flitighet och dylikt katalogiseras och beskrivs i ord, bild 
och ting. 

 
 Om Infochefen glömmer att lägga på momsen vid försäljning av overaller och beställer 

dem ”just in time” två veckor innan uppropsdagen på nollningen skall denne 
inkompetensförklaras. 

 
Ändras till: 
§ 10 Infochef                     

Det åligger Infochefen:  
a)  att ha övergripande funktionärsansvar  
b)  att samordna informationen till medlemmarna.  
c)  att samverka med kårens informationsutskott.  
d)  att tillse att komplett funktionärslista till samtliga funktionärer upprättas i 

samband med terminsmöte samt att denne uppdateras löpande.  
e)  att vara informationsgruppens ordförande  
f)  att vara ansvarig utgivare för sektionstidningen och sektionens webbsidor.  



 

 

g)  att tillhandahålla stadgar och reglemente på sektionens hemsida, samt i 
pappersform till medlemmar som så önskar  

h)  att sköta utlåning och vård av sektionens fotografiska utrustning.  
i)  att köpa och saluföra sektionens märken.  
j)  att samordna samtliga tröjinköp på sektionen (med berört utskott för design och 

industrikontaktgruppen näringslivsgruppen för spons).  
k)  att lämna en verksamhetsberättelse till ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
l)  att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast vid styrelseskiftet.  
m) att representera V-sektionen i TLTHs informationskollegie.  
n)  att som sekreterare protokollföra styrelsens möten och ansvara för att protokollet 

blir publicerat på hemsidan senast fem läsdagar efter mötets avslutande. 
o)  att ansvara för anslagstavlorna. 
p) att organisera, städa och hålla ordning i Arkivet, och se till att allt erhållet material 

som visar på Sektionens flitighet och dylikt katalogiseras och beskrivs i ord, bild 
och ting. 

 
 Om Infochefen glömmer att lägga på momsen vid försäljning av overaller och beställer 

dem ”just in time” två veckor innan uppropsdagen på nollningen skall denne 
inkompetensförklaras. 

  



 

 

 
Bilaga 5 
Propositioner  
 
 
Ändringsförslag 3 - Reglemente 
 
Förslag: 
Under nollningen anordnas det tre olika sittningar, en för respektive program, den så kallade 
programsittningen. L-tek har som uppgift enligt reglementet att gå på lantmäteristudenternas 
sittning och de har även representation i budgeten för detta. Det borde vara lika för båda 
sektionens programutskott så styrelsen yrkar på att lägga in att VoV-event ska gå på Väg- och 
Vattenstudenternas programsittning. Det finns även en ny budgetpost som representation för 
detta. 
 
Nuvarande avsnitt: 
§ 4:2 VoV-event            

VoV-events uppgift är att ge Väg-och vattenstudenterrna en naturlig mötesplats 
genom skapandet av events. 

 
Det åligger VoV-event: 
a) att anordna minst 2 programriktade events per år för Väg- och vattenstudenter  
b) att planera och ha hand om programveckan för Väg- och vattenstudenterna under 

nollningen  
c) att inte konkurrera med V-sektionens övriga events.  
d) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete 
e) att främja Väg-och vattenstudenternas sociala kompetens så denna ej försvinner 
f) att bestå av en VoV-mästare samt 3-5 VoVvar 

 
 Det åligger VoV-mästaren: 

a) att ansvara för VoV-events verksamhet 
b) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete 
 
Det åligger VoVvar: 
a) att bestå av 3-5 personer 
b) att bistå VoV-mästaren i det löpande arbetet 

 
Ändras till: 
§ 4:2 VoV-event            

VoV-events uppgift är att ge Väg-och vattenstudenterrna en naturlig mötesplats 
genom skapandet av events. 

 
Det åligger VoV-event: 
g) att anordna minst 2 programriktade events per år för Väg- och vattenstudenter  
h) att planera och ha hand om programveckan för Väg- och vattenstudenterna under 

nollningen samt gå på programsittningen. 
i) att inte konkurrera med V-sektionens övriga events.  
j) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete 
k) att främja Väg-och vattenstudenternas sociala kompetens så denna ej försvinner 



 

 

l) att bestå av en VoV-mästare samt 3-5 VoVvar 
 
 Det åligger VoV-mästaren: 

c) att ansvara för VoV-events verksamhet 
d) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete 
 
Det åligger VoVvar: 
c) att bestå av 3-5 personer 
d) att bistå VoV-mästaren i det löpande arbetet 

  



 

 

Bilaga 5 
Propositioner  
 
 
Ändringsförslag 4 - Reglemente 
 

Förslag: 
Styrelsen yrkar på att Studerandeskyddsombudet på sektionen även ska gå med på 
skyddsronderna på L-vägen i E-huset. Detta för att stötta Lantmästaren. Därför vill vi göra ett 
tillägg i reglementet att Studerandeskyddsombudet ska delta i så många skyddsronder som 
möjligt i lokaler som sektionen brukar i V- och E-huset. 
 
Nuvarande avsnitt: 
§ 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 
b) att deltaga i utbildningar för studerandeskyddsombud 
c) att representera V-sektionen i TLTHsskyddsombudskollegie 
d) att vara representant i Husstyrelsen och HMS-kommitén  
e) att ha kännedom om vilka som är prefekter på respektive institution 
f) att vara sammankallande till BIIFs studerandeskyddsombud och Hustomteriet. 

 
Studerandeskyddsombudet bör ej ha någon annan betungande post, såsom 
styrelsemedlem eller phös. 
  
Studerandeskyddsombudet inkompetensförklaras om denne ertappas med att gillra 
för studenterna farliga fällor i V-foajé. 
 

Ändras till: 
§ 11:1:9 Studerandeskyddsombud 

Studerandeskyddsombudets uppgift är att bevaka sektionens intressen i 
arbetsmiljöfrågor. 
 
Det åligger Studerandeskyddsombudet 
g) att deltaga i så många skyddsronder som möjligt i lokaler som sektionen brukar 

i både V-huset och E-huset 
h) att deltaga i utbildningar för studerandeskyddsombud 
i) att representera V-sektionen i TLTHsskyddsombudskollegie 
j) att vara representant i Husstyrelsen och HMS-kommitén  
k) att ha kännedom om vilka som är prefekter på respektive institution 
l) att vara sammankallande till BIIFs studerandeskyddsombud och Hustomteriet. 

 
Studerandeskyddsombudet bör ej ha någon annan betungande post, såsom 
styrelsemedlem eller phös. 
  
Studerandeskyddsombudet inkompetensförklaras om denne ertappas med att gillra 
för studenterna farliga fällor i V-foajé. 

  



 

 

 

 
Bilaga 5 
Propositioner  
 
 
Ändringsförslag 5 - Reglemente 
 

Förslag: 
Styrelsen yrkar på att skapa en förvaltningsfond till service och inköp av vitvaror på L-vägen. 
Fonden förvaltas av sektionen och är till för L-tek att bruka då något går sönder eller behöver 
köpas in till L-vägen. När L-tek var en förening utanför sektionen hade de hand om sin egen 
förvaltning och kunde ta egna beslut om investering av vitvaror. Nu när L-tek blivit ett utskott 
under sektionen ska de fortfarande kunna ha kylskåp och microsar som i V-huset. Skillnaden 
mellan V-huset och E-huset är att i V-huset sköter akademiska hus all service.  
Första insättningen är 3000 kr och sedan följer 1000 kr till fonden varje år.  
 
Nuvarande avsnitt: 
§ 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 skall ha en ekonomisk buffert på 300 000 kr. 
h) att Caféet skall ha en buffert på 300 000 kr 
i) att Caféet skall även ha en reparationsfond på 100 000 kr 
j) att Sexmästeriet vid slutet av dess verksamhetsår, ska ha 50 000 kr på kontot 

som lämnas till nästkommande Sexmästeri. Detta belopp ska finnas kvar efter 
att erfoderliga betalningar gjorts till andra konton. 

k) 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. 

l) att V-sektionen ska avsätta 5000 kr varje år för en reparationsfond/bytabilfond 
till V-BiL. 

m) att BIIF ska faktureras motsvarande L-teks budgetpost under verksamhetsåret. 
Detta för de förmåner som BIIF tar del av hos Sektionen. 

n) 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 9.  
Reglerande av sektionens fonder 
Sektionen har idag ett antal fonder, alla presenterade under kap. 8 avsnitt 1. För att unvidka 
förvirring kring vad dessa fonder är tillför har denna policy tagits fram. Uttag ur någon av 
fonderna skall ansökas skriftligen till styrelsen och beslutas av styrelsen. 
 
Jubileumsfond: födelsen av vår underbara blå sektionen, en av världens under, ska självklart 
firas med pompa och ståt! Men för att vara femte år arrangera en fest som skall gå till 
historieböckerna krävs ett fondsparande, som sker i denna Jubileumsfond. 
Jubileumsfond Lantmäteri: för att Lantmäteriprogrammet var femte år ska kunna fira  
födseln av programmet med ett festligt och minnesvärt jubileumsfirande avsätts varje år 
 pengar till denna fond. 
Sångboksfond: för att förgylla sektionens sittningar, har sektionen en egen sångbok men 
denna behöver förnyas ibland. Denna sektionen skall gå till inköp av ett lager som skall räcka 
under några år. 
Projektfond: Sektionen är en stor sektion med många taggade medlemmar, för att gör det 
möjligt att varje år genomföra olika projekt och idéer, finns det avsatt en fond för att 
underlätta den ekonomiska biten i samband med dessa event. 
V-bilsfond: vår kära sektionsbil har en tendens att användas flitigt och då även gå sönder, för 
att inte belasta budgeten, finns denna fond som även skall ingå i sparande till en ny V-bil. 
Investeringsfond: en levande sektion kräver löpande investeringar, för att kunna genomföra 
detta finns denna fonden. 

 
 

Ändras till: 
§ 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: 
o) att som nödvändig information om Sektionens ekonomi, löpande över flera          

verksamhetsår, finnas samlad i Sektionens Ekonomipärm. 
p) att i pärm bli uppdaterad av Skattmästaren. 
q) att ge varje funktionär fikabidrag. 
r) att betala hyran för styrelseskiftet. 
s) att betala hyran för båda funktionärsträffarna. 
t) att stå för fika vid sektionsmötena. 
u) att Sektionen centralt skall ha en ekonomisk buffert på 300 000 kr. 
v) att Caféet skall ha en buffert på 300 000 kr 
w) att Caféet skall även ha en reparationsfond på 100 000 kr 
x) att Sexmästeriet vid slutet av dess verksamhetsår, ska ha 50 000 kr på kontot 

som lämnas till nästkommande Sexmästeri. Detta belopp ska finnas kvar efter 
att erfoderliga betalningar gjorts till andra konton. 

y) 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. 

z) att V-sektionen ska avsätta 5000 kr varje år för en reparationsfond/bytabilfond 
till V-BiL. 

å) att V-sektionen ska avsätta 1000 kr varje år för en L-vägenfond. 
ä) att BIIF ska faktureras motsvarande L-teks budgetpost under verksamhetsåret. 

Detta för de förmåner som BIIF tar del av hos Sektionen. 



 

 

ö) 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 9.  
Reglerande av sektionens fonder 
Sektionen har idag ett antal fonder, alla presenterade under kap. 8 avsnitt 1. För att unvidka 
förvirring kring vad dessa fonder är tillför har denna policy tagits fram. Uttag ur någon av 
fonderna skall ansökas skriftligen till styrelsen och beslutas av styrelsen. 
 
Jubileumsfond: födelsen av vår underbara blå sektionen, en av världens under, ska självklart 
firas med pompa och ståt! Men för att vara femte år arrangera en fest som skall gå till 
historieböckerna krävs ett fondsparande, som sker i denna Jubileumsfond. 
Jubileumsfond Lantmäteri: för att Lantmäteriprogrammet var femte år ska kunna fira  
födseln av programmet med ett festligt och minnesvärt jubileumsfirande avsätts varje år 
 pengar till denna fond. 
Sångboksfond: för att förgylla sektionens sittningar, har sektionen en egen sångbok men 
denna behöver förnyas ibland. Denna sektionen skall gå till inköp av ett lager som skall räcka 
under några år. 
Projektfond: Sektionen är en stor sektion med många taggade medlemmar, för att gör det 
möjligt att varje år genomföra olika projekt och idéer, finns det avsatt en fond för att 
underlätta den ekonomiska biten i samband med dessa event. 
V-bilsfond: vår kära sektionsbil har en tendens att användas flitigt och då även gå sönder, för 
att inte belasta budgeten, finns denna fond som även skall ingå i sparande till en ny V-bil. 
Investeringsfond: en levande sektion kräver löpande investeringar, för att kunna genomföra 
detta finns denna fonden. 
L-vägenfond: för inköp och service av vitvaror till L-vägen. 

  



 

 

 
Bilaga 5 
Propositioner  
 
 
Ändringsförslag 6 - Reglemente 
 
Förslag: 
Styrelsen yrkar på att Källarmästeriet ska hålla i minst tre event på verksamhetsår. Detta då vi 
tycker att sektionen ska få fler gastronomiska upplevelser och för att utskottet ska ha högre 
motivation till att ordna event.  
 
Nuvarande avsnitt: 
§ 9:2 Källarmästeriet  

Källarmästeriets främsta uppgift är att främja goda gastronomiska upplevelser.  
Det åligger Källarmästeriet: 

 a) att bestå utav en Källarmästare samt 3-5 stycken Matfantaster.  
 b) att anordna arrangemang med gastronomiska upplevelser.  

c) att arrangera minst två event per verksamhetsår.  
d)  att väljas på Vårterminsmötet och ha verksamhetsåret förste juli – siste juni.  

  
 Det åligger Källarmästaren: 

a) att ansvarar för Källarmästeriets verksamhet. 
b) att kontinuerligt uppdatera Sexmästaren om pågående verksamhet. 
c) att ansvara för Källarmästeriets ekonomi. 

 
 Det åligger Matfantasterna: 

a) att stödja Källarmästeriet i all dess verksamhet. 
 

Ändras till: 
§ 9:2 Källarmästeriet  

Källarmästeriets främsta uppgift är att främja goda gastronomiska upplevelser.  
Det åligger Källarmästeriet: 

 a) att bestå utav en Källarmästare samt 3-5 stycken Matfantaster.  
 b) att anordna arrangemang med gastronomiska upplevelser.  

c) att arrangera minst två tre event per verksamhetsår.  
d)  att väljas på Vårterminsmötet och ha verksamhetsåret förste juli – siste juni.  

  
 Det åligger Källarmästaren: 

d) att ansvarar för Källarmästeriets verksamhet. 
e) att kontinuerligt uppdatera Sexmästaren om pågående verksamhet. 
f) att ansvara för Källarmästeriets ekonomi. 

 
 Det åligger Matfantasterna: 

b) att stödja Källarmästeriet i all dess verksamhet. 
  



 

 

Bilaga 5 
Propositioner  
 
 
Ändringsförslag 7 - Reglemente 
 
Förslag: 
I reglementet står det bland annat att det åligger likabehandlingsombuden på sektionen att 
verka för att likabehandlingsaspekterna integreras i utbildning samt att verka för att 
jämställdhet och likabehandling integreras i sektionen. För att likabehandlingsombuden skall 
kunna arbeta med dessa frågor på bästa tänkbara sätt hävdar styrelsen att det är viktigt att de 
går under tystnadsplikt. V-sektionens sektionsmedlemmar ska känna tillit och förtroende för 
våra ombud. Den information som sägs i förtroende till ombuden ska och får inte spridas 
vidare. Det kan till exempel handla om frågor kring diskriminering eller utanförskap. Vid 
bruten tystnadsplikt avsätts gällande likabehandlingsombud sin post. Tystnadsplikten gäller 
inte då det finns risk för personskada eller vid brott. 
 
Nuvarande avsnitt: 
§ 11:1:10 Likabehandlingsombud 

Likabehandlingsombud skall verka för att öka sektionens jämställdhet och 
likabehandling. 
  
Det åligger Likabehandlingsombuden: 

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

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

c) att vara sektionens representant i TLTH:s Likabehandlingskollegie. 
d) att kontinuerligt uppdatera Utbildningsministern gällande hur sektionens 

likabehandlingsarbete fortlöper. 
e) att bestå av en eller flera personer. 

 
Ändras till: 
§ 11:1:10 Likabehandlingsombud 

Likabehandlingsombud skall verka för att öka sektionens jämställdhet och 
likabehandling. 
  
Det åligger Likabehandlingsombuden: 

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

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

c) att vara sektionens representant i TLTH:s Likabehandlingskollegie. 
d) att kontinuerligt uppdatera Utbildningsministern gällande hur sektionens 

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

  



 

 

Bilaga 6 
Motioner   
 
 
Ändringsförslag 1 - Reglemente 
 
Inskickat av:  
BIIF-styrelsen 
 
Förslag: 
Till följd av en ändring som gjordes i reglementet på höstterminsmötet 2018 vill BIIF-
styrelsen, för föreningens säkerhets skull lägga in ett tak för hur mycket BIIF kan behöva 
betala i sektionsbidrag till V-sektionen.  
 
I år ligger summan på 16620 kr, och för att ha lite utrymme uppåt skulle BIIF-styrelsen vilja 
lägga summan på 18000 kr. Enligt BIIF-styrelsen motsvarar summan bra de fördelar vi får 
från sektionen, vilka är bland annat att få boka V-café och andra lokaler i V-huset, samt BIIF-
rummet. Därför lägger skickar vi in en motion om ändring i reglementet. 
 
Nuvarande avsnitt: 
§ 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 skall ha en ekonomisk buffert på 300 000 kr. 
h) att Caféet skall ha en buffert på 300 000 kr 
i) att Caféet skall även ha en reparationsfond på 100 000 kr 
j) att Sexmästeriet vid slutet av dess verksamhetsår, ska ha 50 000 kr på kontot 

som lämnas till nästkommande Sexmästeri. Detta belopp ska finnas kvar efter 
att erfoderliga betalningar gjorts till andra konton. 

k) 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. 

l) att V-sektionen ska avsätta 5000 kr varje år för en reparationsfond/bytabilfond 
till V-BiL. 

m) att BIIF ska faktureras motsvarande L-teks budgetpost under verksamhetsåret. 
Detta för de förmåner som BIIF tar del av hos Sektionen. 

n) att Sektionens fonder är: Jubileumsfond, Jubileumsfond Lantmäteri, 
Sångboksfond, Projektfond, V-bilsfond och Investeringsfond. Samtliga fonder 
är reglerade i enlighet med Bilaga 9.  

 



 

 

Ändras till: 
§ 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 skall ha en ekonomisk buffert på 300 000 kr. 
h) att Caféet skall ha en buffert på 300 000 kr 
i) att Caféet skall även ha en reparationsfond på 100 000 kr 
j) att Sexmästeriet vid slutet av dess verksamhetsår, ska ha 50 000 kr på kontot 

som lämnas till nästkommande Sexmästeri. Detta belopp ska finnas kvar efter 
att erfoderliga betalningar gjorts till andra konton. 

k) 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. 

l) att V-sektionen ska avsätta 5000 kr varje år för en reparationsfond/bytabilfond 
till V-BiL. 

m) att BIIF ska faktureras motsvarande L-teks budgetpost under verksamhetsåret. 
Förutsatt att summan är på max 18000kr. Detta för de förmåner som BIIF tar del 
av hos Sektionen. 

n) att Sektionens fonder är: Jubileumsfond, Jubileumsfond Lantmäteri, 
Sångboksfond, Projektfond, V-bilsfond och Investeringsfond. Samtliga fonder 
är reglerade i enlighet med Bilaga 9.  

  



 

 

 
 
Styrelsens motionssvar: 
För ett bra samarbete och minska risken för missförstånd mellan organisationerna tycker 
styrelsen att det är en bra idé att ha ett tak för dessa utgifter. Dock vill vi göra ett tillägg för att 
förtydliga att BIIFs avgift till sektionen baseras på föregående års budgetpost till L-tek. 
 
Styrelsen yrkar på bifall av motionen med tillägget som presenteras nedan. 
 
Nuvarande avsnitt: 
§ 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 skall ha en ekonomisk buffert på 300 000 kr. 
h) att Caféet skall ha en buffert på 300 000 kr 
i) att Caféet skall även ha en reparationsfond på 100 000 kr 
j) att Sexmästeriet vid slutet av dess verksamhetsår, ska ha 50 000 kr på kontot 

som lämnas till nästkommande Sexmästeri. Detta belopp ska finnas kvar efter 
att erfoderliga betalningar gjorts till andra konton. 

k) 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. 

l) att V-sektionen ska avsätta 5000 kr varje år för en reparationsfond/bytabilfond 
till V-BiL. 

m) att BIIF ska faktureras motsvarande L-teks budgetpost under verksamhetsåret. 
Detta för de förmåner som BIIF tar del av hos Sektionen. 

n) att Sektionens fonder är: Jubileumsfond, Jubileumsfond Lantmäteri, 
Sångboksfond, Projektfond, V-bilsfond och Investeringsfond. Samtliga fonder 
är reglerade i enlighet med Bilaga 9.  

 
Ändras till: 
§ 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 skall ha en ekonomisk buffert på 300 000 kr. 
h) att Caféet skall ha en buffert på 300 000 kr 
i) att Caféet skall även ha en reparationsfond på 100 000 kr 



 

 

j) att Sexmästeriet vid slutet av dess verksamhetsår, ska ha 50 000 kr på kontot 
som lämnas till nästkommande Sexmästeri. Detta belopp ska finnas kvar efter 
att erfoderliga betalningar gjorts till andra konton. 

k) 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. 

l) att V-sektionen ska avsätta 5000 kr varje år för en reparationsfond/bytabilfond 
till V-BiL. 

m) att BIIF ska faktureras motsvarande L-teks budgetpost under verksamhetsåret 
föregående verksamhetsår. Förutsatt att summan är på max 18000kr. Detta för 
de förmåner som BIIF tar del av hos Sektionen. 

n) att Sektionens fonder är: Jubileumsfond, Jubileumsfond Lantmäteri, 
Sångboksfond, Projektfond, V-bilsfond och Investeringsfond. Samtliga fonder 
är reglerade i enlighet med Bilaga 9.  

 
  



 

 

 
 

Bilaga 6 
Motioner   
 
 
Ändringsförslag 2 – Reglemente 
 
Inskickat av: 
L-tek 
 
Förslag: 
Det åligger L-tek att representera Lunds Lantmäteristudenter på ett årligt anordnat Nordiskt 
Möte. För detta finns en post, under L-tek, i sektionens budget som avser representation för 
denna tillställning. För att L-studenterna ska kunna fortsätta hålla en god kontakt med de 
nordiska grannländerna och dess motsvarighet till Lantmäteriprogrammet föreslår L-tek att 
budgetposten som avser representation för att kunna åka på Nordiskt Möte läggs in i 
reglementet. Detta skulle innebära att L-teks delaktighet i mötet, med säkerhet, kommer 
kunna fortsätta i framtiden.  
 
Nuvarande avsnitt: 
§ 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 skall ha en ekonomisk buffert på 300 000 kr. 
h) att Caféet skall ha en buffert på 300 000 kr 
i) att Caféet skall även ha en reparationsfond på 100 000 kr 
j) att Sexmästeriet vid slutet av dess verksamhetsår, ska ha 50 000 kr på kontot 

som lämnas till nästkommande Sexmästeri. Detta belopp ska finnas kvar efter 
att erfoderliga betalningar gjorts till andra konton. 

k) 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. 

l) att V-sektionen ska avsätta 5000 kr varje år för en reparationsfond/bytabilfond 
till V-BiL. 

m) att BIIF ska faktureras motsvarande L-teks budgetpost under verksamhetsåret. 
Detta för de förmåner som BIIF tar del av hos Sektionen. 



 

 

n) 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! 

 
Ändras till: 
§ 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 skall ha en ekonomisk buffert på 300 000 kr. 
h) att Caféet skall ha en buffert på 300 000 kr 
i) att Caféet skall även ha en reparationsfond på 100 000 kr 
j) att Sexmästeriet vid slutet av dess verksamhetsår, ska ha 50 000 kr på 

kontot som lämnas till nästkommande Sexmästeri. Detta belopp ska finnas 
kvar efter att erfoderliga betalningar gjorts till andra konton. 

k) 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. 

l) att V-sektionen ska avsätta 5000 kr varje år för en 
reparationsfond/bytabilfond till V-BiL. 

m) att BIIF ska faktureras motsvarande L-teks budgetpost under 
verksamhetsåret. 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! 

 
  
  



 

 

 
Styrelsens motionssvar: 
I sektionens överenskommelse med intresseföreningen L-tek inför sammanslagningen skrevs 
det in att det kommande utskottet L-tek skulle kunna gästa vid och vara värd för Nordiskt 
möte. Nordiskt möte är namnet på tillställningen där Lantmäteristudenter från olika Sverige 
träffas. Styrelsen yrkar på bifall av motionen. 
 
Styrelsen yrkar på bifall av motionen. 
  



 

 

 
 
 

Bilaga 6 
Motioner   
 
 
Ändringsförslag 3 – Reglemente 
 
Inskickat av: 
Susanna Sjöstrand 
 
Förslag: 
De två senaste åren har Ordförande suttit med i TLTHs valnämnd, jag tycker att det passar 
bättre in i Valberedningens arbetsuppgifter. 
 
Nuvarande avsnitt: 
KAP 2   SEKTIONENS STYRELSE  
 
§ 2:1 Uppgift 

Styrelsens främsta uppgift är att se till att sektionen uppfattas positiv av dess 
medlemmar. Således ska styrelsen prioritera den verksamhet som gagnar alla 
medlemmar, typ studiebevakningen, caféet, kopieringsmaskinen, V--BiL, samt diverse 
fester. 
 
Det åligger Styrelsen: 
a)  att 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 V-

-styret 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 framtidsgruppen. 

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. 
 



 

 

§ 2:2 Sammansättning  
Sektionens styrelse består av Ordförande, Vice ordförande, Skattmästare, 
Aktivitetsutskottsordförande, Cafémästare, Näringslivsordförande, Sexmästare, 
Informationschef, Utbildningsminister samt Øverphøs. 

 
KAP 14   MÖTESFUNKTIONÄRER  
 
§ 14:1 Valberedning  

Det åligger valberedningen: 
a)  att senast tio läsdagar före Sektionens höstterminsmöte framlägga ett förslag till 

val av funktionärer för Sektionens Styrelse. 
b)  att föreslå lämpliga funktionärer och kunna motivera dessa val till de specifika 

funktionärsposterna. 
c)  att i varje utskott eftersträva jämn fördelning mellan programmen bland 

funktionärerna. 
d)  att föreslå lämpliga funktionärer till nästkommande valberedning och kunna 

motivera dessa val. 
  
Valberedningen skall tillse att det inte blir några intressekonflikter mellan olika 
funktionärsposter.  

 
 
Ändras till: 
KAP 2   SEKTIONENS STYRELSE  
 
§ 2:1 Uppgift 

Styrelsens främsta uppgift är att se till att sektionen uppfattas positiv av dess 
medlemmar. Således ska styrelsen prioritera den verksamhet som gagnar alla 
medlemmar, typ studiebevakningen, caféet, kopieringsmaskinen, V--BiL, samt diverse 
fester. 
 
Det åligger Styrelsen: 
a)  att 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 V-

-styret 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 framtidsgruppen. 

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. 
 



 

 

§ 2:2 Sammansättning  
Sektionens styrelse består av Ordförande, Vice ordförande, Skattmästare, 
Aktivitetsutskottsordförande, Cafémästare, Näringslivsordförande, Sexmästare, 
Informationschef, Utbildningsminister samt Øverphøs. 
 
 

KAP 14   MÖTESFUNKTIONÄRER  
 
§ 14:1 Valberedning  

Det åligger valberedningen: 
a)  att senast tio läsdagar före Sektionens höstterminsmöte framlägga ett förslag till 

val av funktionärer för Sektionens Styrelse. 
b)  att föreslå lämpliga funktionärer och kunna motivera dessa val till de specifika 

funktionärsposterna. 
c)  att i varje utskott eftersträva jämn fördelning mellan programmen bland 

funktionärerna. 
d)  att föreslå lämpliga funktionärer till nästkommande valberedning och kunna 

motivera dessa val. 
e) att representera V-sektionen i TLTHs valberedning med en representant och 

TLTHs valnämnd med en representant. 
 
Valberedningen skall tillse att det inte blir några intressekonflikter mellan olika 
funktionärsposter.  

  



 

 

 
Styrelsens motionssvar: 
Att Valberedningen ansvarar för sektionens utmaningar och arbete som rör valberedande 
arbete känns naturligt.  
 
Styrelsen yrkar på bifall av motionen. 
  



 

 

 
 

Bilaga 6 
Motioner   
 
 
Ändringsförslag 4 – Reglemente 
 
Inskickat av: 
Susanna Sjöstrand 
 
Förslag: 
Ett förtydligande av hur många Taktiker som ska väljas in till Strategigruppen.  
 
Nuvarande avsnitt: 
§ 4:1 Strategigruppen 

Strategigruppens uppgift är att verka som ett drivande organ för sektionens 
utveckling genom att ta fram innovativa ideér som för organisationen framåt i ett 
långsiktigt perspektiv. De skall även verka stöttande mot Styrelsen i deras arbete. 

 
Det åligger Strategigruppen: 
a)  att bestå av en Strategigeneral samt 5 Taktiker. 
b)  att Vice Ordförande i styrelsen ingår som Taktiker i strategigruppen. 
c)  att ständigt adjungera Styrelsens Ordförande till sina möten. 
d)  att i början av året sammanträda med Styrelsen för att lägga upp en långsiktig 

plan på ideér och mål som Strategigruppen ska arbeta med under året. 
e)  att under året via Vice Ordförande ständigt rapportera till Styrelsen om 

arbetet som pågår. 
f)  att ta fram förslag för sektionens framtida verksamhet samt vara rådgivande i 

frågor som rör sektionens löpande verksamhet. 
g)  att om styrelsen önskar, bistå med sin närvaro på styrelsemöten. 
h)  att innehålla någon eller några som är väl införstådda med Sektionens 

verksamhet, lämpligt någon ur den avgående Styrelsen. 
i)  att helst innehålla någon eller några omvalda personer. 
j)  att presentera förslag till Sektionsmötet eller Styrelsen, beroende på 

förslagets art, där sedan beslut fattas. 
k)  att löpande arbeta med att ta fram ändringsförslag för sektionens stadgar och 

reglemente med målsättningen att hålla dem uppdaterade samt 
synkroniserade med kårens styrdokument. Ändringsförslagen skall 
presenteras för sektionens styrelse senast 10 läsdagar före Sektionsmöte. 

l)  att rapportera pågående arbeten till sektionsmedlemmarna under VT och HT 
möten. 

m)  att lämna skriftligt testamente till sina efterträdare senast dagen före 
Storskiftet. 

 
Om Sektionen utvecklas genom att avvecklas inkompetensförklaras hela 
Strategigruppen. 

 
 
Ändras till: 
§ 4:1 Strategigruppen 



 

 

Strategigruppens uppgift är att verka som ett drivande organ för sektionens 
utveckling genom att ta fram innovativa ideér som för organisationen framåt i ett 
långsiktigt perspektiv. De skall även verka stöttande mot Styrelsen i deras arbete. 

 
Det åligger Strategigruppen: 
a)  att bestå av en Strategigeneral, 4 Taktiker samt Vice Ordförande från 

Styrelsen som ingår som femte Taktiker i Strategigruppen samt 5 Taktiker. 
b)  att Vice Ordförande i styrelsen ingår som Taktiker i strategigruppen. 
c)  att ständigt adjungera Styrelsens Ordförande till sina möten. 
d)  att i början av året sammanträda med Styrelsen för att lägga upp en långsiktig 

plan på ideér och mål som Strategigruppen ska arbeta med under året. 
e)  att under året via Vice Ordförande ständigt rapportera till Styrelsen om 

arbetet som pågår. 
f)  att ta fram förslag för sektionens framtida verksamhet samt vara rådgivande i 

frågor som rör sektionens löpande verksamhet. 
g)  att om styrelsen önskar, bistå med sin närvaro på styrelsemöten. 
h)  att innehålla någon eller några som är väl införstådda med Sektionens 

verksamhet, lämpligt någon ur den avgående Styrelsen. 
i)  att helst innehålla någon eller några omvalda personer. 
j)  att presentera förslag till Sektionsmötet eller Styrelsen, beroende på 

förslagets art, där sedan beslut fattas. 
k)  att löpande arbeta med att ta fram ändringsförslag för sektionens stadgar och 

reglemente med målsättningen att hålla dem uppdaterade samt 
synkroniserade med kårens styrdokument. Ändringsförslagen skall 
presenteras för sektionens styrelse senast 10 läsdagar före Sektionsmöte. 

l)  att rapportera pågående arbeten till sektionsmedlemmarna under VT och HT 
möten. 

m)  att lämna skriftligt testamente till sina efterträdare senast dagen före 
Storskiftet. 

 
Om Sektionen utvecklas genom att avvecklas inkompetensförklaras hela 
Strategigruppen. 
 



 

 

Styrelsens motionssvar: 
Det är bra att tydliggöra reglementet för framtida inval i vår strategigrupp.  
 
Styrelsen yrkar på bifall av motionen. 
 
  



 

 

 
 

Bilaga 6 
Motioner   
 
 
Ändringsförslag 5 – Införande av policydokument  
till valproceduren 
 
Inskickat av: 
Strategigruppen 
 
Förslag: 
Vi i strategigruppen har under våren utvärderat hur valproceduren går till på sektionen och 
diskuterat hur denna kan förbättras. Dels för att korta ner mötestiderna som på senare år blivit 
allt längre, dels för att öka tillgängligheten att bli funktionär på sektionen. Under 
höstterminsmötet förra året var denna diskussion aktuell och därifrån har vi arbetat fram vårt 
förslag. Vi vill implementera ett policydokument på sektionen där valproceduren är 
presenterad samt vilka poster som söks på vilket sätt. Vi har tagit fram ett förslag till hur detta 
dokument skulle kunna se ut.  
Det som är nytt är att vissa funktionärsgrupper byter från val på hösten till val på våren.  Vi 
vill även att fler funktionärer ska väljas via intervjuer samt riktlinjer för hur valberedning och 
talman ska jobba. 
Vi tror att detta kan ge mer effektivare möten samt öka engagemanget på sektionen.  
 
 
Nuvarande avsnitt: 
 
Ändras till: 
  



 

 

 

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

  



 

 

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

 
NÄR FUNKTIONÄRSPOSTERNA VÄLJS  

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

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

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

Future 
• V-BiL-ansvariga

 
Vårterminsmötet 

• Valberedning 
• Mentorskapssamordnare  
• V-arité  
• Källarmästeriet 

 

 
 

  



 

 

 
HUR GÅR VALPROCEDUREN TILL 

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

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

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

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

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

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

Future (2) 
• V-BiL-ansvariga (2) 



 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

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

RIKTLINJER FÖR VALBEREDNING 
Valberedningen har i ansvar att ta fram underlag till stormöten inför val av funktionärer samt 
att bistå med rösträkning under mötena. Utöver detta står Valberedningen även ansvariga för 
att intervjuer hålls inom de tidsramar som är beskrivna i detta dokument.  
Under stormöten ska funktionärer, i egenskap som 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: 
En policy för att få en smidigare valprocess känns väldigt relevant med tanke på längden som 
sektionens höstterminsmöten brukar ta. Styrelsen anser att motionen ska godkännas med 
ändringen att de funktionärer som är med i valberedningen inte ska tillföra sin egen åsikt till 
debatten utan den gemensamma bilden ska komma fram genom motiveringen. Detta för att 
studenterna på sektionens vår- och höstterminsmöten ska vidhålla en tilltro till valberednings 
arbete. Sektionen är stor och många människor är involverad i dess verksamhet, att endast en 
person vet om något som skulle tillföra något till debatten vid personval på sektionens möten 
har låg sannolikhet.  
 
Styrelsen yrkar på bifall av motionen med ändringen som presenteras nedan. 
 
 
 

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, i egenskap som Valberedningen 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.  
  



 

 

 
 
 

Bilaga 6 
Motioner   
 
 
Ändringsförslag 6 – Budget 
 
Inskickat av: 
Hustomteriet 
 
Förslag: 
I dagsläget är det ett utskott som står utan klädbudget. Detta utskott förväntas städa 
microvågsugnar, styra upp ett fantastiskt funktionärs tack samt att agera som sektionens allt i 
allo. Att allt detta ligger på ett utskott som inte har rätt kläder för att utföra uppdragen är 
orimligt. Medan det finns utskott som inte har krav på att hålla x antal event men ändå får en 
klädbudget ökar bara orimligheten. Tidigare har hustomteriet varit ett oklart utskott men det 
har börjats lägga mer och mer på dem och budgeten har inte hängt med i utvecklingen. 
Därför skickar vi in en motion om att hustomteriet ska få en klädbudget som är lika stor som 
resterande utskott som har.  
  



 

 

 
 
 
Styrelsens motionssvar: 
Hustomteriet har fått mer att göra de senaste åren, de har fått mer handfasta och tydliga 
arbetsuppgifter. Men utskottets verksamhet sker inte inför sektionens medlemmar och 
styrelsen ser inte behovet av kläder för hustomteriets verksamhet. Finns det behov av att köpa 
in materiel för städningen av microköket bör detta göras. Däremot ingår det i varje tomtes 
utstyrsel att bära luva och eventuellt ett skägg, därav föreslår styrelsen en klädbudget på 
100kr per funktionär i utskottet.  
 
Styrelsen yrkar på bifall av förslaget med ändringen som är presenterad ovan.  
  



 

 

 
Bilaga 6 
Motioner   
 
 
Ändringsförslag 7 – Budget 
 
Inskickat av: 
Gustaf Olausson, Gunnar Österlund 
 
Förslag: 
Vi har idag många engagerade funktionärer som lägger ner tid och själ i sektionen. Detta 
uppskattas enormt av sektionens medlemmar som får möjlighet att delta på alla möjliga 
sorters event, tackfester osv. Detta är oerhört kul att se och framförallt att fler än någonsin 
söker poster på sektionen.  
 
Styrelsen på sektionen lägger ner väldigt mycket av sina vakna timmar på sektionen och ser 
till att viktiga frågor behandlas, att ekonomin fungerar, att medlemmarna trivs och att 
sektionen kommer framåt. De belönas därmed med förmåner för att kompensera den tiden de 
lägger ner. Exempelvis en generös fikabudget på 450 kronor per person. Utöver det 
budgeteras varje år styrelsen en skiphtesbudget på 3400 kronor i lokalhyra och en matkostnad 
motsvarande 200 kronor/person. Detta motsvarar en total budget på 7600 kronor. Detta är en 
rimlig belöning för vad de gör för sektionen.   
 
En funktionärspost som även de lägger ner stundvis lika stor mängd tid av sitt vakna dygn på 
sektionen är Phøset som under perioder lägger ner motsvarande ett heltidsjobb för att få ihop 
planeringen av nollningen. Detta samtidigt som de studerar till civilingenjörer, ett 
tidskrävande arbete. De har många möten men nöjer sig med 50 kronor per person i 
fikabudgeten. Till skillnad från styrelsen så har de i dagsläget ingen subventionering från 
sektionen för ett skiphte.  
 
Tidigare blev det oftast pengar över från exempelvis studiecirklar som kunde användas till att 
subventionera ens egna skiphte och på så vis inte kräva höga kostnader av det nya phøset för 
deras skiphte. Detta har rimligtvis tagits bort för att pengarna istället ska gå tillbaka till 
sektionen och hjälpa sektionen ekonomiskt vilket vi tycker är bra. Men därmed blir det ingen 
slant över att sänka kostnaderna för ett phøsskiphte med och typen av skiphte blir mer 
åtstramat om man ska lyckas hålla en rimlig kostnad per person. De förväntas alltså fixa lokal 
själva. Det är inte heller säkert att någon har en stuga att erbjuda vilket gör det svårt att fixa 
plats. 
 
De senaste åren har sektionens ekonomi gått väldigt bra och varit en av TLTH:s sektioners 
mest stabila sektioner ekonomiskt sett. Vinstkravet för sektionens utskott har kunnat hållas 
relativt lågt. Idag är denna situation förändrad och i och med en stundande jubileumsbal har 
sektionen det svårt att skaffa fram pengar från intet.  



 

 

Dagens situation tycker vi inte speglar rättvisa i den tid man som funktionär lägger ner på 
tidskrävande poster. Den ekonomiska situationen är svagare nu och möjligheten att skaffa 
fram pengar ur intet är väldigt svår.  
 
Vi yrkar därmed på följande: En omfördelning av styrelsens skiphtesbudget till nedan: 

 Tidigare Förslag 
Vad avses Styret Phøset Styret Phøset 
 á 

pris 
[kr} 

Antal 
[pers] 

Totalt 
[kr] 

Totalt 
[kr] 

á 
pris 
[kr] 

Antal 
[pers] 

Totalt 
[kr] 

á 
pris 

Antal 
[pers] 

Totalt 
[kr] 

Lokalhyra - - 3400  0 - - 2040  - - 1360  
Mat 200  21 4200  0 140 20 2800 100 14 1400 

 
 
  



 

 

 
Styrelsens motionssvar: 
Styrelsen kan inte värdera olika utskott mot varandra och ser därför inte att ett enda utskott 
ska kunna få en budget för skiphte. Däremot är vårt motförslag att öka Phøsets budget, 
närmare bestämt deras fikabudget, med 400 kr per person. Från 50 kr per person till 450 kr 
per person. Detta i åtanke att Phøset är det utskott och grupp på sektionen som har överlägset 
mest möten och har därför större behov till en utökad fikabudget.  
 
Styrelsen yrkar på bifall av förslaget med ändringen som är presenterad. 
 
 
 
  



 

 

 
Bilaga 7 
Budgetförslag   
 
 
 
 
 

Administration	
	 Kontorsmtrl.	 	   −9000	

	 Inköp	av	färg	 	   −5000	

	      

 Summa	 	   −14000	

	      

Aktivitetsutskott	
	 Aktiviteter	 	   −17000	

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

	Kläder  8	 −400	 −3200	

	 Lokalhyra,	
innebandy/volleyboll	 	

 

 
−15000	

	 Representation	 	 8	 −300	 −2400	

	      

 Summa	 	   −38000	

	      

Cafémästeriet	
	 Vinst	 	   138000	

	 Fika	 	 17	 −50	 −850	

	 Kläder	 	 17	 −400	 −6800	

	      

 Summa	 	   130350	

	      



 

 

Medlemmar	
	 Tack till sektionsmedlemmar   

 −15000	

	Kräftskiva    −10000	

	      

 Summa	 	   −25000	

	      

Funktionärer	
	 Funktionärsvård	 	   −121500	

	 Funktionärstack	 	  −30000	 	
 Övrigt	 	  −1500	 	
 Funktionärströjor	 	  −48000	 	
 Storskifte	 	  −42000	 	
 Terminsmöten,	fika	 	   −9000	

	 VT	 	  −4000	 	
 HT	 	  −5000	 	
      

 Summa	 	   −130500	

	      

V-arité	
	 V-arité	 	   −5350	

	 Kläder	 10	 −400	 −4000	 	
 Spex-material	 	  −1000	 	
 Fika	 7	 −50	 −350	 	
 Sångastriden	 	   −10000	

	 Sångcanteur	 	   −2900	

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

 Summa	 	   −18250	

	      

BIIF	
	 Sektionsbidrag	 	   16620	

	      

 Summa    16620	



 

 

	      

L-tek	
	 Kläder 

 6	 −400	 −2400	

	 Fika  6	 −50	 −300	

	Nollning    −2500	
	Event    −7500	

	Underhåll L-vägen    −1000	
	Nordiskt möte    −4000	

	Representation  6	 −70	 −420	

	      

 Summa    −18120	
	      

VoV-event	
	 Kläder 

 6	 −400	 −2400	

	 Fika  6	 −50	 −300	

	Nollning    −5000	
	Event    −15000	

	Representation  6	 −70	 −420	

	      
 Summa    −23120	

	      

Näringslivsgruppen	
	 Fika	 	 16	 −50	 −800	

	 Kläder	 	 16	 −400	 −6400	

	 Presenter	 	   −4000	

	 Sponsring	 	   205000	

	 Arbetsgrupp		 	  121000	 	
 Huvudsponsor	 	  0	 	
 Årlig	sponsring	 	  84000	 	
      

 Summa	 	   193800	

	      

Informationsgruppen	
	 Fika	 	 10	 −50	 −500	



 

 

	 Kläder	 	 10	 −400	 −4000	

	 Inköp/försäljning	 	   25000	

	Försäljning	 	  95000	 	
 Prisreducering/	ovvar	 180	 −150	 −27000	 	
 Märken	 	  −10000	 	
 Inköp	nollning	 	  −33000	 	
 V-merchandise	 	  0	 	
 Propaganda	V	 	   −5000	

	 Adobe	 	 12	 −195	 −2340	

	 Underhåll	hemsidan	 	   −1000	

	 Fotografer    −2300	
	 Foto/Arkivering	 	  −300	 	

 Representation	 2	 −1000	 −2000	 	
      

 Summa	 	   9860	

	      

Nollning	
	 Nolleguiden    −7000	

	Phöset    −39500	

	Representation Phöset  7	 −800	 −5600	

	 Fika	Hufvudphadder	 	 12	 −50	 −600	

	 Fika Peppare  3	 −50	 −150	

	Kläder Peppare  3	 −400	 −1200	
	 Programsittning	 	   −6500	

	      

 Summa	 	   −60550	

	      

Presenter	
	 Presenter	 	   −1000	

	      

 Summa	 	   −1000	

	      

Sektionsbidrag	
	 Bidrag	 	    



 

 

 VT18	 	 30	 950	 28500	

	HT18	 	 30	 1100	 33000	

	      

 Summa	 	   61500	

	      

Sexmästeriet	
	 Vinst    40000	

	 Fika	 	 21	 −50	 −1050	

	 Kläder	 	 21	 −400	 −8400	

	 Serveringstillstånd	 	   −9000	

	      

 Summa	 	   21550	

	      

Källarmästeriet	
	 Kläder	 	 6	 −400	 −2400	

	 Fika	 	 6	 −50	 −300	

	 Övrigt	 	   −3000	

	      

 Summa	 	   −5700	

	      

Studierådet	VoV	
	 Studiebevakningspengar	in	 	   8000	

	 Fika	Studiekvällar	 	 5	 −400	 −2000	

	 Lärarpris    −750	

	Masterkväll    −900	

	 Exjobbskväll	 	   −500	

	 Studentpris	 	   −1200	

	Övrig studierelaterad verksamhet    −1650	

	CEQ-pris  4	 −250	 −1000	

	      

 Summa	 	   0	

	      

Studierådet	L	
	 Studiebevakningspengar in    4000	



 

 

	 Fika studiekvällar  2 −300 −600 
 Lunch Studierådet  12	 −80	 −500	
	Övrig studierelaterad verksamhet    −1900	
	CEQ-pris  4	 −250	 −1000	
	      

 Summa	 	   0	

	      

Studierådet	Brand	
	 Studiebevakningspengar in    4000	

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

 Summa	 	   0	

	      

Utbildningsbevakning	Sektionen	
	 Fika  48	 −50	 −2400	

	Workshops    −5400	

	 Likabehandling     −1500	

	Världsmästare    −2000	

	 Föreläsningar	 	   −5000	

	      

 Summa	 	   −16300	

	      

Styrelsen	
	 Fika   

 −4500	

	 Fika	 10	 −450	 −4500	 	
 Representation    −12800	

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

	 Kläder	 10	 −400	 −4000	 	



 

 

 Överlämning	 10	 0	 0	 	
 Möbler	 	  0	 	
 Övrigt/	underhåll	 	  −4000	 	

 Styrelseskifte    −7600	

	 Lokalhyra	 	  −3400	 	
 Mat	 21	 −200	 −4200	 	
 Administration	 	   −21285	

	 Tillsynsavgift	 	  −1000	 	
 Prov	för	tillstånd	 2	 −1200	 −2400	 	
 PBI-avgift	 	  −4000	 	
 E-vote	 	  −500	 	
 Kassaskåpsförsäkring	 	  −685	 	
 Banktjänster	 	  −2200	 	
 V-konferens   −10000	 	
 Swish-avgift	 	  −500	 	
      

 Summa	 	   −54185	

	      

Hustomteriet	
	 Fika 

 7	 −50	 −350	

	 Lokalvård    −500	

	Verktyg    −2000	

	 Kläder	 	 7	 −100	 −700	

	      

 Summa	 	   −3550	

	      

V-biL	
	 Antal	mil/år	 1500	 	   

 Transport	 	   −4000	

	 Bensinkostnad	 14	 	 −21000	 	
 Intäkt/mil	 35	 90%	indriv	 21000	 	
 Resekostnader	V	 	  −4000	 	
 Fasta avgifter    −9980	

	 Besiktning	 	  −500	 	
 Försäkring	 	  −5050	 	



 

 

 Parkering	 2	 −715	 −1430	 	
 Skatt	 	  −3000	 	
 Övrig	kostnad		 	   −6000	

	      

 Summa	V-bil	 	   −19980	

	      

Valberedningen	
	 Fikabidrag	 	 6	 −50	 −300	

	 Fikabidrag	talman	 	 1	 −50	 −50	

	      

 Summa	 	   −350	

	      

Fonder	
	 Jubilemsfond    0	

	Sångboksfond    −5000	

	 Projektfond	 	   −5000	

	Medaljfond	 	   −3000	

	 V-bilsfond	 	   −10000	

	 Investeringsfond    −15000	

	 Jubilemsfond	för	L	 	   −4000	

	 Fond	L-vägen	 	   −3000	

	      

 Summa	 	   −45000	

	      

Branschdagen	
	 Bidrag	 	   40000	

	      

 Summa	 	   40000	

	      

Jubileet	
	 Jubileumsbalen	 	   −100000	

	      

 Summa	 	   −100000	

	      



 

 

Tandem	
	 Cykelvård	 	   −1500	

	 Övrigt	 	   −1500	

	 Fika	 	 2	 −50	 −100	

	      

 Summa	 	   −3100	

Övrigt	
	 Oförutsedda händelser    −20000	

	 Concretum	 	   5000	

	      

 Summa	 	   −15000	

	      

 TOTAL	SUMMA	 	   −118025	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Bilaga 8 
Valprocedur   
 
§ 15  Val av funktionärer    

a) Valberedningsordförande 
b) Valberedningsrepresentanter (4) 
c) Källarmästare 
d) Matfantaster (3–5) 
e) Mentorskapssamordnare Vov (2) 
f) Mentorskapssamordnare L (2) 

 
Generellt: 
 

• Vid alla personval förutsätts sluten omröstning. Ett yrkande och beslut av mötet krävs 
för att personval istället ska kunna ske genom acklamation eller Votering. 

• Vid sluten omröstning måste alla närvarande ge en röst. Röstalternativen är namn på 
kandidaten, vakant eller blankt. 

• Kandidaten och eventuella motkandidater lämnar möteslokalen och kallas in 1 åt 
gången. Efter respektive anförande och utfrågning lämnar de åter möteslokalen. 

• Vid utfrågningen gäller fria frågor. Det finns inget krav på att samtliga talare från 
föregående kandidats frågestund ska upprepa sin fråga. Vore en fråga för posten 
irrelevant eller olämplig avgör Talmannen alternativt Styrelsen ifall denna bör 
besvaras. 

• När kandidaten och eventuell motkandidat lämnat möteslokalen läser valberedningen 
upp sin motivering. 

• Därefter följer diskussion av mötet angående val 
av kandidat och omröstning sker.  

• Kandidaten och eventuella motkandidater får reda på 
mötets beslut via en mötesfunktionär och kallas därefter 
in till möteslokalen igen.  

• Om en post vakantsätts ges styrelsen mandat att vid 
ett senare tillfälle tillsätta den vakantsatta posten.  

• Befinner man sig i möteslokalen när en funktionärspost 
behandlas måste man stanna kvar i möteslokalen till dess 
att det är dags att behandla nästa funktionärspost.  

• Befinner man sig man sig inte i möteslokalen kommer 
man inte ha möjlighet att komma in förens pågående 
funktionärspost är färdigbehandlad och mötet har tagit ett 
beslut.  

 
Vid val av poster: 

• Kandidaten och eventuella motkandidater får 2 minuters anförande vardera följt av 
maximalt 2 minuters utfrågning. 

 


