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Dagordning  
 
2020-03-31, Lund 
Ordförande Ellen Thunstedt, Vice Ordförande Sandra Nimmermark 
 
§ Ärende     Åtgärd 
 
 
§ 1  TFMÖ    Beslut 
§ 2  Val av mötesfunktionärer  Beslut 
§ 3  Adjungeringar   Beslut 
§ 4  Mötets utlysande   Beslut 

a) Utlysning 
b) Föredragningslista 
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§ 6  Meddelanden   Information 
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b) Valberedningsrepresentanter (4) 
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e) Spexare (4-6) 
f) Sångarstridsansvarig  
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§ 16 TFMA    Beslut 
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V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad, TLTH 
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Förord 
 
Under 2019 har vi haft de ärofyllda posterna Ordförande samt Vice Ordförande på V-sektionen, 
sektionen för samhällsbyggnad. Vi har haft många roliga stunder tillsammans med resten av 
styrelsen, utskotten och våra medlemmar. Det var utmanande och givande hela vägen igenom 
och ibland kantades vägen av svåra beslut och situationer. Arbetet under året hur flutit på väldigt 
bra och vi i Styrelsen har trivts bra tillsammans. Samtidigt har alla visat ett stort engagemang 
för att driva sektionen framåt och har haft liknande tankar i hur detta skulle göras vilket 
förenklat arbetet. Sektionen fungerar inte utan dess funktionärer och dessa har gjort ett 
fantastiskt jobb för sina utskott och alla sektionens medlemmar. 
 
Vi arbetade vidare med det Styrelsen 2018 inte hann avsluta och påbörjade egna projekt som vi 
fick höra att medlemmar efterfrågade och som vi tyckte skulle komma hela sektionen till gagn. 
Utöver det åkte Styrelsen till Luleå på V-konferens där vi tog med oss lärdomar och inspiration 
av de andra samhällsbyggnads-sektionerna som gästade. Vi firade Sektionens 55-års jubileum 
som var ett väldigt uppskattat event i form av en bal. Tråkigt nog gick Sektionens ekonomi 
sämre än väntat men detta har vi uppmärksammat under året och arbetat fram tillvägagångssätt 
för att undvika att Sektionen hamnar i samma situation igen. 
 
Vi vill tacka våra vänner i styrelsen, sektionens funktionärer för förra verksamhetsåret och 
sektionens medlemmar för ett fint år. 
 
Ordförande & Vice Ordförande Emeritus 2019 
Thomas Forsberg & Fanny Sellin 
 
 
  



 

 

Utvalda delar av året 2020 
 
Lant & Ltek 
Under 2018 arbetade styrelsen mycket med Biif och Ltek, Ltek som egen förening lades ned 
och omgjordes till ett utskott och gick in under sektionen. Sektionen har enligt avtal tagit på 
sig att genomföra valda delar av den tidigare föreningens verksamhet. Efter utvärderingar har 
det framkommit att det inte har fungerat så bra som det var önskat. När styrelsen 2019 tog 
över fick vi ta del av svaren på utvärderingarna och såg att det bland annat efterfrågades fler 
lunchföreläsningar, att de skulle förläggas i E-huset istället för i V-huset. Detta med mera har 
vi arbetat med och gjort ändringar som vi tror ska förbättra situationen. 
 
Jubileum 
2019 var det 55 år sedan sektionen bildades och detta firades med pompa och ståt på Swedbank 
Arena i Lund. Ca 400 gäster deltog i firandet som den eminenta Jubileumsgruppen arbetat ihop. 
Evenemanget var uppskattat, dock var det en utmaning att få det att gå ihop, det har blivit 
mycket arbete för styrelsen, inblandade funktionärer och kommittémedlemmar med det här. 
Inte minst ekonomiskt, men efter kraftansträngningar av Näringslivsgruppen gick eventet att 
genomföra.  
 
V-konferens 
Efter att i flera år ha legat i dvala tog Styrelsen 2018 initiativ till att dra ihop en konferens för 
Chalmers, KTH. LTH och Luleås Tekniska Högskola. Detta levde vidare och under våren 2019 
åkte hela styrelsen till Luleå för att möta våra motsvarigheter på de andra sektionerna. Sociala 
sammanhang, möten för inspiration och trevliga stunder delades med våra gelikar från övriga 
landet. Detta var en ypperlig chans att få en annan bild av hur studentlivet kan drivas, vilka 
utmaningar andra sektioner har och få hjälp med egna problem kring verksamheten. 
 
Huset 
En långlivad fråga på sektionen har varit studieplatser, matplatser och trivsel i V-huset. 
Försök att få tillåtelse att äta på fler platser i huset har inte gått på grund av regler satta av 
Akademiska Hus tillsammans med husprefekten. Efter diskussioner med Christina Glans, den 
tidigare husprefekten, kom vi överens om att övningssalar skulle kunna vara öppna under 
tentaperioderna och sektionen skulle sprida information om förhållningsreglerna som gällde 
där. Det har funnits olyckliga missförstånd mellan sektionen och den tidigare husprefekten 
där vissa events i huset inte blivit godkända av oklara anledningar. Detta har dock förbättrats 
och med Stefan Olander, den nya husprefekten har samarbetet än så länge fungerat bra och en 
god dialog har kunnat förts. Vi hoppas på en fortsatt god kommunikation och ett bra 
samarbete mellan sektionen och husprefekten i framtiden.  



 

 

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. 
 
I år haft vi haft jubileumsbal för att fira att sektionen blivit 55 år. Detta var den största 
förändringen i budgeten i förhållande till tidigare år. Jubileet var relativt svårt att sätta en 
kostnad för, där mycket osäkra faktorer så som sponsorer fanns i början av året. Det behövdes 
även göra avvägningar i biljettpris så att så många som möjligt kände att de hade råd att gå. 
Tillsammans med de sponsorer vi fick ihop och de event som hölls under jubileumsveckan blev 
inte budgeten allt för överskriden. 
 
Då jubileet under året varit en stor del av mitt fokus har andra budgetposter justerats så att 
sektionen har kunnat ha råd med detta. Det har medfört att vi under verksamhetsåret 2019 inte 
har gjort några stora inköp till sektionen, utan vi har försökt reducera kostnader. 
 
Totalt har årets resultat hamnat nära budgeten. Överlag är jag väldigt nöjd med mitt år som 
Skattmästare, trots att det varit en hel del ångest emellanåt. 
 
Skattmästare 2019 
Ebba Silfver 
  



 

 

Informationsgruppen 
 
Informationsgruppen har under detta verksamhetsåret såklart jobbat med det löpande arbete 
som ingår i informationsgruppens arbete. Många planscher har gjorts, många foton tagits och 
hemsidan har ständigt varit uppdaterad. Informationen har främst spridits via facebook och 
veckobreven på hemsidan. Men under året har även instagramen börjat uppdateras mer och 
även månadsscheman har publicerats där.  
 
Under våren beställdes även funktionärshoodies och v-sektionens nya ordensband.  I och med 
jubileet så hade infogruppen en säljdag där v-sektionens merch, ordensbanden och märken 
kunde köpas. 
 
Under nollningen hjälpte infogruppen till på flera olika fronter. Under vecka 1 sålde 
infogruppen ouveraller och sångböcker till alla de nya studenterna. De flesta evenemang under 
nollningen dokumenterades av fotograferna och bilderna publicerades sedan på v-sektionen, 
sektionen för samhällsbyggnads facebooksida för alla att ta del av.  
 
Till nollningen beställdes nya märken in som sedan såldes under märkesbacken tillsammans 
med de andra märkena vi har. Denna försäljningen gjorde vi tillsammans med BIIF vilket var 
mycket kul.  Infogruppen var även med och sålde märken under det nya evenemaget 
flaggtastic.  
 
Under hösten skrev infogruppen en motion om att införa en ny post, merchansvarig för att ha 
en funktionär som är ansvarig för att utveckla och ansvara för webshoppen. Dessutom har 
arkivet rensats och riktlinjerna för uthyrning skrivits om.  
 
I slutet av året genomförde fotograferna en CV fotografering i samband med att 
Näringslivsgruppen höll i en föreläsning om CV-skrivande tillsammans med Academic Work.  
Nu tackar infogruppen 2019 för sig och önskar Infogruppen 2020 lycka till! 
 
Infochef 2019 
Maja Wilhelmsson 
  



 

 

Utbildningsutskottet 
 
Utbildningsutskottet har under året jobbat både med det kontinuerliga arbetet samt olika typer 
av evenemang. Utbildningsposten är relativt ny och det blir utvecklingsmöjligheter, bland annat 
genom att öka samarbete med andra utskott för att skapa flera intressanta evenemang. 
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-prisersom 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 studiekvällarn. Under hösten hölls nio studiekvällar i endimensionell 
analys där många deltog från flera olika klasser. 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 vilket har fungerat väldigt 
bra. De har kontinuerligt arbetat med likabehandlingen och jämställdheten på sektionen. I 
början av året stod de i cafeét och delade ut fika till de som svara på enkäten ”Hur mår du 
egentligen?” som sedan följdes upp med en lunchföreläsning om stresshantering. De var även 
med på phadderutbildningen där de höll i ett antal case för phaddrarna och de anordnade också 
en tårtbakartävling samt självförsvar för tjejer under hösten. Under nollningen presenterade de 
sig för de nya studenterna och tog fram en plansch med kontaktuppgifter till olika personer 
studenter kan söka hjälp hos. 
 
Världsmästarna försökte under våren anordna ett hemvändarmingel för att locka 
tillutbytesstudier vilket tyvärr blev denna inte av. De startade en Facebook-grupp där 
utbytesstudenter kan komma i kontakt med varandra samt ställa eventuella frågor. 
Studerandeskyddsombudet har bedrivit det kontinuerliga arbetet med att gå på skyddsronder 
och möten med husstyrelsen. Utbildningsutskottet har också anordnat 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. Under året genomfördes två stycken 
reglementesändringar, att likabehandlingsombuden ska ha tystnadsplikt samt att de ska bestå 
av tre personer från varje program. 
 
Utbildningsminister 2019 
Alice Stilgård 
 
 
  



 

 

Näringslivsgruppen  
 
Näringslivsgruppen 2019 har bestått av Anders Hägge, Daniel Carlson Bjernald, Elin Lilja, 
Hilda Stensson, Ella Svensson, Erik Bolin, Hampus Jalgén, Julia Johansson och Klara 
Benyamine. Det har varit ett ganska pressat år med en dyr jubileumsbal och en förlust av 
sektionens största sponsor. Trotts detta har året varit väldigt kul och med facit i hand känner vi 
i näringslivsgruppen att det blivit ett väldigt lyckat år. Året började med att vi tog fram en ny 
logga för näringslivsgruppen för att symbolisera att vi arbetar för både lantmäteri och väg och 
vatten. Under Branschdagen knöt vi nya och underhöll gamla kontakter med företag. 
Resterande del av våren arbetade vi mycket med jubileumsveckan som blev väldigt lyckad och 
vi är oerhört tacksamma för våra två jubileumssponsorer Midroc och Veidekke. Det hårda 
arbete vi gjorde under våren lönades sig även under hösten då vi arrangerade evenemang nästan 
varje vecka. Några exempel är lunchföreläsning med bl.a. Skanska, CBRE, Peab och Academic 
work. Casekvällar med Skanska och JM. Samt en CV-dag tillsammans med infogruppen. 
 
Det brutna samarbetet med Ramboll var väldigt oturligt och oväntat, men ingenting som vi i 
näringslivsgruppen hade någon makt över. Ramboll valde att göra en omstrukturering i 
finansieringen av studentengagemang vilket ledde till att det inte fanns någon möjlighet för dem 
att finansiera samarbetet. Där vi förlorade Ramboll lyckades vi dock finna nya samarbeten 
exempelvis tog Sveriges ingenjörer över studiekvällarna och Skanska arrangerade 
lunchföreläsning under nollningen. 
 
Alumnigruppen har under 2019 bestått av Ebba Gipperth och Tomas Jönebratt. Dessvärre har 
inte Alumnigruppens verksamhet gått så bra under 2019. De försökte arrangera ett 
alumnimingel innan jubileumsbalen, men fick inget stöd från Concretum. Försök att 
sammanställa en broschyr med statistik från alumner gjordes också, men blev tyvärr inte heller 
av. Vi får hoppas att det går bättre 2020. 
 
Vi i näringslivsgruppen skulle vilja tacka för oss, och önskar NGVL20 ett stort lycka till! 
 
Näringslivsordförande 2019 
Anders Hägge 
 
  



 

 

Sexmästeriet 
 
Vi i V-sex 19 har haft ett lyckat år. V-sex bestod under 2019 av: Nils Markgren, Emil Lönn, 
Victoria Heisterkamp, Lucas Forslund, Pontus Westgren, Ellen Söderberg, Elvira Ramel, 
Emma Rosén, Erik Gustafsson, Emma Eiring, Emilia Wretman, Julia Bergdahl, Nestor Bacos, 
August Liljenberg, Johan Wallentheim, Elvira Trolltoft, Alex Camango, Camilla Lindbäck, 
Gustav Krook, Daniel Tezera och Linus Samberg. 
 
Under året som gått har vi arrangerat ett antal olika evenemang. Under våren anordnade vi en 
sittning och en pub åt branschdagen, På spåret pub med AktU, Her Tech Future, 
Phadderkickoffen, Temasläppet inför nollningen samt en Jubileumspub inför stundande 
jubileum.  
 
Under nollningen anordnade vi också ett antal olika evenemang. Dessa inkluderar bland annat 
en intersektionell sittning med M6 och A6 samt en intersektionell pubrunda. Under hösten höll 
vi sedan i en pub i samband med Sektionssafarit för att därefter avsluta året med Vinterfesten 
som blev otroligt lyckad!  
 
Tack vare det stadigvarande tillståndet i V-café har vi haft möjlighet att hålla ett stort antal 
evenemang där under verksamhetsåret. Källarmästeriet som ligger under Sexmästeriet har även 
anordnat ett antal olika tillställningar i V-café som alla varit mycket lyckade.  
 
Mitt år med Sexmästeriet har varit otroligt roligt och samtidigt mycket lärorikt. Jag skulle vilja 
tacka alla i V-sex 19 för all den tid ni lagt ner. Stort tack för det här året! 
 
 
Sexmästare 2019 
Nils Markgren 
  



 

 

Cafémästeriet 
 
Cafémästeriet har under 2019 bestått utav 17 personer fördelat på de olika posterna Cafémästare 
(1), Cafékassör (1), Inköpschef (2), Caféförman (10) och Cafénisse (3). Tillsammans har vi och 
sektionens medlemmar drivit caféet. Jobbare har som vanligt varit den drivande faktorn för 
caféets arbete. Under första halvåret var det perioder där jobbare saknades vilket ledde till en 
stor arbetsbörda för förmännen. Stor eloge till förmännen som verkligen ställde upp och gjorde 
så att vi kunde ha öppet överhuvudtaget. På hösten blev det bättre och caféet flöt på bra med 
jobbare nästan alla dagar. Nytt för i år är att scheman för förmännen ändrats från att vara hela 
förmiddagar till att vara uppdelade i två pass vilket har underlättat för förmännen så de inte 
behöver missa undervisning i samma utsträckning.  
 
Förutom det dagliga arbetet i V-café, med försäljning, inköp och städning har caféet anordnat 
ett antal tack till jobbare. Nya alkoholregler har gjort att BYOB förbjudits vilket har lett till att 
caféet i år anordnat egna sittningar med serveringstillstånd. I maj tillsammans med M-sektionen 
och i december med endast V. Tycker detta har fungerat superbra och båda sittningarna har 
varit väldigt uppskattade. Förutom sittningar har vi även bjudit på glass, haft julbord och 
caféhjältarna har fått en plats på väggen i caféet för att hedra de medlemmar som gjort mycket 
för att caféet ska vara öppet.  
 
Under den senare delen av året gjordes prishöjningar i caféet för att göra caféet mer lönsamt i 
tider där jobbare saknas. Tidigare har det varit låg/ingen marginal på produkter vi inte lagar 
själva vilket lett till dålig lönsamhet när vi inte gör mackor/sallader. 
 
2019 har varit ett väldigt roligt år och jag önskar café2020 lycka till, ni kommer ha det grymt! 
 
 
Cafémästare 2019  
Adam Rosell 
 
  



 

 

Aktivitetsutskottet 
 
Under verksamhetsåret 2019 lade AktU-19 ner tid och engagemang på att hålla våra kära V- 
sektionister i trim genom att anordna varierande aktiviteter utanför skoltid. Under året har vi 
fortsatt med de populära tisdagskvällarna i Victoriastadion med volleyboll och innebandy. 
Dessa sporter varierade vi vid ett fåtal tillfällen med multiboll. Ett stående inslag i vår 
veckokalender var löparkvällarna med efterföljande bastu vilket lockade ett varierande antal 
deltagare varje vecka. 
 
Vidare har Aktivitetsutskottet under året arrangerat FIFA-turnering, fotbollsdagar i Vickan, 
prova-på-crossfit, Kårmästerskapet, prova-på-boxning, badminton, innebandyturnering, 
crawlkurs, skridskor, volleybollturnering, cykelfest, pepparkakshustävling, 
innebandyturnering och en futsalturnering. Vi har även jobbat med andra utskott inom 
sektionen. Med Cafémästeriet anordnade vi en Vasaloppsbrunch och med Sexmästeriet en På 
spåret-pub. I samband med jubileumsveckan i maj anordnade vi en brännbollsturnering. 
 
För tredje året i rad höll AktU i den trevliga paddlingshelgen som i år tog plats på Lödde å i 
slutet av maj. Trots att evenemanget låg nära kommande tentaperiod deltog cirka 35 personer. 
Tillsammans paddlade vi, grillade korv, spelade brännboll, tältade och njöt av solen. 
 
I maj gick Tandemstafetten av stapeln där ett gäng från V-sektionen deltog. 
 
Utöver de evenemang som Aktivitetsutskottet ensamt ansvarade för under året var vi även 
delaktiga under nollningsveckorna. Under veckorna var AktU med på stadsrundvandringen, 
presentationsfredagen, Nollekampen, Flaggtastic, Fångarna på campus, spexade på 
nationssittningen och dessutom höll vi i söndagsmyset. Vi planerade också två förfester som i 
sista stund fick ställas in på grund av vädret. Det största fokuset låg emellertid på sportkvällen 
som blev lyckad! Nu är det AktU-20 som tar över fanan och jag vet att de kommer göra ett 
finfint jobb! 
 
 
Aktivitetsutskottets Ordförande 2019 
Amanda Bender 
  



 

 

Phøset 
 
Efter V-sektionens befrielse fick V-phøs 2019 i uppdrag att ena sektionen genom ännu en topp 
3 nollning! Året startade med val av Hufvudphaddrar samt Peppare, som följdes av val av 
phaddrar. Vi fortsatte arbeta kring hur man på bästa sätt kan använda sig av den sen två år 
tillbaka nya posten Peppare. Vi valde in tre stycken peppare som var ett stort stöd för oss i 
phøset. Därefter var det fokus på event som phadderutbildning, phadderkickoff och temasläpp, 
samtidigt som den faktiska planeringen av nollningen satte fart.  
 
Nollningen 2019 var en klassisk V-sektionsnollning med några förändringar från tidigare år. 
Utöver nyktra phaddrar valde vi att pröva ett koncept med ”phunkisphaddrar”. Tanken var att 
phaddergrupperna inför varje event skulle utse phunkisphaddrar som skulle kunna hjälpa till 
inför, under eller efter ett event för att undvika att det alltid är samma phaddrar som hjälper till. 
Vi upplevde att det fungerade bra överlag men att det i förhand var svårt att bedöma hur mycket 
hjälp som ett event kräver vilket ledde till en ojämn arbetsbelastning mellan phunkisphaddrarna. 
Vi anser däremot att posten har mycket potential och att eventutvärderingarna kan hjälpa V-
phøs 2020 att utnyttja posten på ett bättre sätt om de så skulle vilja. 
 
Utifrån svar från tidigare nollningsenkäter valde vi att satsa på fler nyktra event vilket 
resulterade i Flagtastic och Fångarna på Campus som vi upplevde var uppskattade och 
fungerade bra även om de har en del förbättringspotential. Då nollor och phaddrar tenderar att 
bli sjuka under slutet av nollningen valde vi att flytta fram Sportkvällen till vecka 1 vilket 
resulterade i en ovanligt hög närvaro.  En intersektionell sittning tillsammans med M- och A-
sektionen genomfördes under vecka 2. Det var en lyckad sittning men i och med det höga 
intresset för sittningen samt att den hölls ihop med två andra sektioner var det tyvärr många 
som inte kunde få biljetter. På grund av den hårdare tolkningen av alkohollagen var event som 
efter-eftersläppet på Nollegasquen tvunget att tas bort. Vi valde därför att ersätta det med ett 
Gasquerave på Göteborgs nation, liknande en ballunch, som inföll dagen efter Nollegasquen. 
 
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 våra nollningsfunktionärer sektionens 
utskott och styrelse - utan er hade inte nollningen varit möjlig 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 2019 
Hedda Skarsgård 
 
  



 

 

Bilaga 3 
Beslutsuppföljning   
 
 
Ingen beslutsuppföljning.  
 

 

  

 
   
 

  



 

 

Bilaga 4 
Rapporter  
 
 
 

 
 
 

T!

V-sektionen, sektiohdn frir såmhällsbyggnad
. .:.i r, Revi$ionsberättelset i 2ozo-os-23*Å

KÄ

Revisionsberättelse för V-sektionen, sektionen för
samhällsbyggnad 2019

:

Vid granskning av V-sektionen, sektionen fcir samhällsbyggnads räkenskaper (Sektionen,
Cafdmästeriet & Sexmästerietlför tiden 2019-0L-01 -20t9-L2-31 har vifunnit dessa i god
ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer enligt god revisionssed ur
teknologsynpunkt. Den kontanta kassan och det kvarstående värdet på plusgirokontona har
kontrollerats och vid årsbokslutet har föreningens värdehandlingar uppvisats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokollfinns enligt oss
ingen anledning till anmärkning.

Det är med glädje vi yrkar på att vårterminsmötet 2020 beviljar ansvarsfrihet för avgående
styrelse 2019 samt för Nikolina Franhjul, Cafökassör 2019 och Victoria Heisterkamp,
Sexkassör 20t9.

Lu n d, Sverige 2020-03-23

V- sektion en v erksamhetsåret 2 0 1 9

Lu n d, Sve rige 2020-03-23

%,"/ d'ry
Vincent Tidelund
Revisor, V-sektionen verksamhetsåret 2 0 19



 

 

 
 
 
 

V-sektionen inom TLTH
845000-555 1
Räkenskapsår 201 9-01-01 -
2019-12-31
Period: 2019-01-01 - 2019-12-31

Sida 1(2)

Utskrivet 202O-02-24 1 1 :07
Senaste vernr C 155 S 109 V 591Balansrapport Anl

lng balans lng saldo
1

1

Period Utg balans

TILLGANGAR
Anläggningstillgångar
lmmateriella anläggningstillgångar

1 001 Felöverföring 5 555,70 5,555,70 0,00 5 555,70

Summa immateriella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

5 555,70 5 555,70 0,00 5 555,70

1380 Andra långfristiga fordringar 180 000,00 180 oo0,0d -36 000,00 144 000,00

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

180 000,00

185 555,70

180 000,00

185 555,70

-36 000,00

-36 000,00

144 000,00

149 555,70

1461 Lager Sexet 36 408,60 36 408,60 -22 659,60 13 749,0C

Summa varulager m.m

Kortfristiga fordringar

36 408,60 36 408,60 -22 659,60 13 749,00

'1510

151 1

1512
1 540
1 550
i7 90

-134 590,24
-'t42 316,93

0,00
0,00
0,00

0,00

Fa ktu rafordringar Skattmästare
Faktu rafordrin gar Sexet
Fa kturafordrin gar Cafe6t
Fordringar V-BiL
B robizz-fodran
Övriga förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

358 759,24
67 358,59

1 726,00
21 587,00
-2 340,00

I414,80

358 7s9,24
67 358,59

1 726,00
21 587,00
-2 340,O0

I414,80

224 169,00
-74 958,34

1726,00
21 587,OO
-2 340,00

9 414,80

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

456 505,63 456 505,63 -276 907,17 179 598,46

1910
191 1

1912
1920
1921
1922
1923

Kassa Skattmästeriet
Kassa Sexet
Kassa Caföet
Plusgiro Skattmästare 83770-8
Plusgiro Sexet 1 681 554-0
Plusgiro Caf6et
Plusgiro Stora sektionsevenemang -
70 00 63-1
Avanza värdepapper

12 460,00 12 460,00
31 878,00 31 878,00

-1 15,00 -1 15,00
57 100,21 57 100,21
61 436,60 61 436,60

326 749,91 326 749,91

2 689,56 2 689,56

452 544,00 452 544,00

0,00
0,00

30 890,00
217 139,99

23 774,11
-259 363,69

-1 092,00

-186 277,31

12 460,00
31 878,00
30 775,00

274 240,24
85 210,71
67 386,22

1597.56

266 266,69i 995

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

944 743,28

1 437 657,51

1 623 213,2'l

944 743,28

1 437 657,51

1 623 213,21

-174 928,90

-474 495,67

-510 495,67

769 814,38

963 161,84

1 112 717 ,54

2060 Eget kapital Skattmästare -600 729,88 -600 729,88 0,00 -600 729,88



 

 

  

V-sektionen inom TLTH
845000-555 1

Räkenskapsår 2019-01-01 -
2019-1 2-31
Period: 2019-01 -01 - 2019-12-31

Balansrapport Anl
Sida 2(2)

Utskrivet 2O2O-02-24 1 1 :07
Senaste vernr C 155 S 109 V 591

Pertod Utg balanslng balans lng saldo ,

206 1

2062
2098
2099

Eget kapital Sexet
Eget kapital Caf6et
Vinstiförlust föregående år
Arets resultat

-247 031,26
-42 399,79

-173 785,16
-43 953,91

-247 031,26
-42 399,79

-173 785,16
-43 953,91

't6 000,00
0,00
0,00

214 272,38

-231 031,26
-42 399,79

-173 785,16
170 318,47

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

-'l 107 900,00 -1 107 900,00 230 272,38 -877 627,62

21 10
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2134

Concretum Fond
V-bilsfond
Projektfond
Jubileumsfond
Karnevalsfond
Sångboksfond
Jubilemsfond för L

Medaljfond
Förvaltning åt Concretum

-96 408,02
-24 460,14
-10 000,00
-58 000,00
-2 500,00
13 967,68
-4 000,00
-3 000,00
8 199,00

-96 408,02
-24 460,14 :

-10 000,00
-58 000,0d
-2 500,00
13 967,68
-4 000,00
-3 000,00
8 199,00

-46 33'1,60
0,00
0,00

58 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0-00

-142 739,62
-24 460,14
-10 000,00

0 ,00
-2 500,00
13 967,68
-4 000,00
-3 000,00
I 199,00

i
Summa obeskattade reaerver

Långfristiga skulder

-176 201,48 -176 201,48 l l 668,40 -164 533,08

2333
2390

Bidrag Nollningsmat
Övriga långfristiga skulder

-4 400,00
-88 540,00

-4 400,00
-88 540,00

0,00
20 000,00

-4 400,00
-68 540,00

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

-92 940,00 -92 940,00 20 000,00 ,72 940,00

2990
2991
2992

Uppl kostn/int Skattmästeriet
Uppl kostnad Sexet
Uppl kostn/int Caf6et

-17 761,40
-65 728,50

-162 681 ,83

-17 7 61 ,40
-65 728,50

-162 681 ,83

-2 540,77
65 728,50

185 367,'16

-20 302,17
0,00

22 685,33

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-246 171 ,73

-1 623 213,21

-246 17',l ,73

-1 623 213,21

248 554,89

510 495,67

2 383,16

-1 112 717,54

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00



 

 

Bilaga 5 
Propositioner  
 
 
Ändringsförslag 1 – Stadgar 
 
Förslag: 
Då vissa avsnitt i stadgarna är utdaterade/ej gäller längre föreslår vi att vissa stycken 
revideras/tas bort.  
 
Vi föreslår: 

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

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

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

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

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

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

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

 

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



 

 

§ 10:2 Cafémästeriet  
 
§ 10:2:1 Uppgift  Cafémästeriet skall handha V-Café.  
 
§ 10:2:2 Sammansättning  Cafémästeriet består av Cafémästare, Cafékassör samt erforderligt 
  antal övriga ledamöter.  
 
§ 10:3 Näringslivsgruppen  
 
§ 10:3:1 Uppgift  Näringslivsgruppen skall handha sektionens kontakt med  
  näringslivet.  
 
§ 10:3:2 Sammansättning  Näringslivsgruppen består av Näringslivsordförande samt  
  erforderligt antal övriga ledamöter.  
 
§ 10:4 Sexmästeriet  
 
§ 10:4:1 Uppgift  Sexmästeriet skall handha sektionens fest- och pubverksamhet.  
 
§ 10:4:2 Sammansättning  Sexmästeriet består av Sexmästare, Vice Sexmästare, Sexkassör, 
  Pubmästare, Köksmästare, Vice Köksmästare, HofVmästare,  
  Musikmästare, två Baakfyllare samt erfordeligt antal övriga  
  ledamöter.  
 
§ 10:5 Informationsgruppen  
 
§ 10:5:1 Uppgift  Informationsgruppen skall handha sektionens   
  informationsspridning.  
 
§ 10:5:2 Sammansättning  Informationsgruppen består av Infochef, två Webmaster, två Art  
  Directors samt erforderligt antal fotografer.  
 
§ 10:6 Utbildningsutskottet  
 
§ 10:6:1 Uppgift  Utbildningsutskottet har till uppgift att tillgodose medlemmarnas 
  intressen i frågor som berör studierna och utbildningen, samt att  
  till Kårens FM nominera representanter till Institutionsstyrelser  
  samt Husstyrelse.  
 
§ 10:6:2 Sammansättning  Utbildningsutskottets Styrelse består av Utbildningsminister,  
  Studierådsordförande för respektive program samt erforderligt  
  antal övriga ledamöter.  
 
§ 10:6:3 Samverkan  Utbildningsutskottet samverkar med Kårens utbildningsutskott.  
 
§ 10:7 Phøset  
 
§ 10:7:1 Uppgift  Phøset skall planera och genomföra nollningen för nollorna.  
 
§ 10:7:2 Sammansättning  Phøset består av ett Øverphøs samt erforderligt antal  
  övriga Phøsare 
 

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



 

 

  Cafémästeriets firma tecknas av Cafémästaren och Cafékassören 
  var för sig. 
 

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

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

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

yttrande- och yrkanderätt.  
 

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

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

 
 

KAP 10   MÄSTERIER UTSKOTT 
 
§ 10:1 Aktivitetsutskottet  
 
§ 10:1:1 Uppgift  Aktivitetsutskottet skall handha sektionens gemenskap och  
  sammanhållning.  
 
§ 10:1:2 Sammansättning  Aktivitetsutskottet består av Aktivitetsutskottsordförande,  
  Sportchef samt erforderligt antal ledamöter.  
 
§ 10:2 Cafémästeriet  
 
§ 10:2:1 Uppgift  Cafémästeriet skall handha V-Café.  
 
§ 10:2:2 Sammansättning  Cafémästeriet består av Cafémästare, Cafékassör samt erforderligt 
  antal övriga ledamöter.  
 
§ 10:3 Näringslivsgruppen  
 



 

 

§ 10:3:1 Uppgift  Näringslivsgruppen skall handha sektionens kontakt med  
  näringslivet.  
 
§ 10:3:2 Sammansättning  Näringslivsgruppen består av Näringslivsordförande samt  
  erforderligt antal övriga ledamöter.  
 
§ 10:4 Sexmästeriet  
 
§ 10:4:1 Uppgift  Sexmästeriet skall handha sektionens fest- och pubverksamhet.  
 
§ 10:4:2 Sammansättning  Sexmästeriet består av Sexmästare, Vice Sexmästare, Sexkassör, 
  Pubmästare, Köksmästare, Vice Köksmästare, HofVmästare,  
  Musikmästare, två Baakfyllare samt erfordeligt antal övriga  
  ledamöter.  
§ 10:5 Informationsgruppen  
 
§ 10:5:1 Uppgift  Informationsgruppen skall handha sektionens   
  informationsspridning.  
 
§ 10:5:2 Sammansättning  Informationsgruppen består av Infochef, två Webmaster, två Art  
  Directors samt erforderligt antal fotografer.  
 
§ 10:6 Utbildningsutskottet  
 
§ 10:6:1 Uppgift  Utbildningsutskottet har till uppgift att tillgodose medlemmarnas 
  intressen i frågor som berör studierna och utbildningen, samt att  
  till Kårens FM nominera representanter till Institutionsstyrelser  
  samt Husstyrelse.  
 
§ 10:6:2 Sammansättning  Utbildningsutskottets Styrelse består av Utbildningsminister,  
  Studierådsordförande för respektive program samt erforderligt  
  antal övriga ledamöter.  
 
§ 10:6:3 Samverkan  Utbildningsutskottet samverkar med Kårens utbildningsutskott.  
 
§ 10:7 Phøset  
 
§ 10:7:1 Uppgift  Phøset skall planera och genomföra nollningen för nollorna.  
 
§ 10:7:2 Sammansättning  Phøset består av ett Øverphøs och en Phøskassør samt erforderligt 
  antal övriga Phøsare 
 

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

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



 

 

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

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

yttrande- och yrkanderätt.  
 

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

  



 

 

Bilaga 5 
Propositioner  
 
 
Ändringsförslag 2 - Reglemente 
 
Förslag: 
Efter att läst igenom reglementet ett flertal gånger så har vi upptäckt flertalet saker som bör 
ändras.  
 
Vi föreslår:  

- att städa upp i reglementet så att det stämmer och blir mer enhetligt vilket gör det 
lättare för sektionens medlemmar att läsa våra styrdokument 

 
 
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 

Vstyret och bjuda på hembakat under muntra former.  
e) att hålla ett bra gyckel på nollegasquen.  
f) att före sin avgång upprätta ett program för styrelseskiftet.  
g) att tillse att icke färdigbehandlade punkter från tidigare terminsmöten 

behandlas på nästkommande möte.  
h) att ha fyra styrelsemöten med efterträdande styrelse så att inte långsiktiga 

frågor och projekt glöms bort och läggs ner. Två innan skiftet då den gamla 
styrelsen håller i mötet, samt två efter då den nya styrelsen håller i mötet. 
För att mötena skall vara giltiga skall minst hälften av vardera styrelse vara 
närvarande.  

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

j) att utse en representant till TLTHs valberedning och en representant till 
TLTHs valnämnd. Om det hembakade smakar som det ser ut i 
styrelserummets akvarium och fler än fem nollor och fyra elefanter måste 
magpumpas, inkompetensförklaras styrelsen med omedelbar verkan. 

 
§ 2:2 Sammansättning  



 

 

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

 
KAP 4   VICE ORDFÖRANDE 
§ 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.  
b) att ständigt adjungera Styrelsens Ordförande till sina möten.  
c) 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.  

d) att under året via Vice Ordförande ständigt rapportera till Styrelsen om 
arbetet som pågår.  

e) att ta fram förslag för sektionens framtida verksamhet samt vara rådgivande 
i frågor som rör sektionens löpande verksamhet.  

f) att om styrelsen önskar, bistå med sin närvaro på styrelsemöten.  
g) att innehålla någon eller några som är väl införstådda med Sektionens 

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

förslagets art, där sedan beslut fattas.  
j) 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.  

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

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

Om Sektionen utvecklas genom att avvecklas inkompetensförklaras hela 
Strategigruppen. 

 
§ 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 samt gå på programsittningen.  
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 

 
§ 4:3 L-tek  

L-teks uppgift är att ge Lantmäteristudenterna en naturlig mötesplats genom 
skapandet av events.  
 
Det åligger L-tek:  
a) att anordna minst 2 programriktade events per år för Lantmäteristudenter.  
b) att planera och ha hand om programveckan för Lantmäteristudenterna 

under nollningen, samt gå på programsittningen.  
c) att inte konkurrera med sektionens övriga events.  
d) att löpande uppdatera Vice Ordförande om deras arbete.  
e) att främja Lantmäteristudenternas sociala kompetens så denna ej 

försvinner.  
f) att bestå av en Lantmästare samt 3-5 Lantisar.  
g) att arrangera/åka på Nordiskt möte och att ha företräde till att delta i 

Nordiskt möte, övriga platser fylls i första hand upp av Lantmäteristudenter 
i styrelsen.  

h) att tillsammans med Valberedningen utse en Balmästare i samband med 
Vårterminsmötet var femte år med start år 2021.  

i) att internt välja en Nordiskt Möte-ansvarig som sköter kontakten med de 
övriga deltagarna samt arrangerar mötet då det hålls i Sverige.  

j) att ansvara över underhåll på L-vägen samt L-tek-rummet. L-tek ska internt 
välja en lokalansvarig, det åligger den ansvariga att gå på 
Husstyrelsemötena i E-huset.  

k) att ansvara för uthyrning av värdeskåpen på L-vägen.  
 

Det åligger Lantmästaren:  
a) att ansvara för L-teks verksamhet  
b) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete  
c) att hålla god kontakt med husprefekten  

 
Det åligger Lantisar:  
a) att bestå av 3-5 personer  
b) att bistå Lantmästaren i det löpande arbetet 

 

KAP 6   AKTU-ORDFÖRANDE  
§ 6 AktU-ordförande  

Aktivitetsutskottsordförande ansvarar för att erbjuda en stor mängd av roliga 
aktiviteter i syfte att knyta samman sektionen och ge sektionsmedlemmarna en 
rolig paus från studierna. Dessutom ska Aktivitetsutskottsordförande hålla ett 
vakande öga på övriga styrelseledamöter (främst Ordförande) så de fullföljer 
sina uppdrag och Styrelsens beslut på ett tillfredsställande sätt.  
 
Det åligger alltså Aktivitetsutskottsordförande:  
a) att sammankalla aktivitetsutskottet (de aktiverade och sportchefen) några 

gånger per termin för att sammanföra allas idéer om kommande aktiviteter 
för V-studenterna.  

b) att göra en budget för varje aktivitet som presenteras för styrelsen för 
godkännande.  

c) att efter varje aktivitet presentera resultatet för styrelsen.  
d) att ansvara för funktionärsträffarna.  
e) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid 

styrelseskiftet.  
f) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
g) att representera V-sektionen i TLTHs Aktivitetskollegie.  



 

 

h) att se till att BIIFs Sportbas alltid är adjungerad till AktUs möten samt 
kontinuerligt hålla denna informerad. 

 
§ 6:1 Aktivitetsutskottet  

Aktivitetsutskottets uppgift är att anordna trevligheter och diverse aktiviteter för 
sektionens medlemmar. Aktivitetsutskottet ansvarar även för 
Sektionsmedlemmarnas hälsa dock endast genom uppmaningar till fysisk 
aktivitet och ej förmaningar vad gäller övrig verksamhet.  
 
Aktivitetsutskottet består av 
- Aktivitetsutskottsordförande (1st)  
- Aktiverade (6st)  
- Tandemgeneraler (2st)  
- Sportchef (1st)  
 
Det åligger aktivitetsutskottet:  
a) att vid erforderligt antal tillfällen utspritt över året se till att V-studenterna 

får möjlighet att komma ut utanför V-huset för trevliga upplevelser och 
spektakel.  

b) att inom sektionen erbjuda det bredaste urvalet av upplevelser 
c) att hålla Sektionens medlemmar vid god kondition.  
d) att främja V-sektionens bastukultur.  

 
§ 6:1:2 Sportchefen  

Det åligger Sportchefen:  
a) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 

skiftesgasquen.  
b) att ansvara för idrottsmateriell i V-sektionens ägo samt tillse att en 

inventarielista för dessa finns. Inventarelistan skall bifogas testamentet.  
c) att representera Sektionen i TLTHs idrottskollegie samt TLTHs 

idrottsutskott.  
d) att sköta all kontakt med Victoriastadion gällande bokningar och 

veckoaktiviteter.  
 

Om det framkommer att Sportchefen tillbringar mindre än 40 timmar 
framför TV:n under ett normalt OS, inkompetensförklaras densamme 
omedelbart.  

 
KAP 7   CAFÉMÄSTARE  
§ 7 Cafémästaren  

Det åligger Cafémästaren:  
a) att ha övergripande koll på caféverksamheten, caféförmännen, 

inköpschefer, cafénissar och cafékassör.  
b) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
c) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast vid styrelseskiftet  
d) att representera V-sektionen i TLTHs cafémästarkollegie.  
e) att aktivt jobba med att förbättra utbudet i V-café  
f) att ansvara för uthyrningen av V-café  

 
§ 7:1 Cafémästeriet  

Cafémästeriets främsta uppgift är att hålla teknologerna vakna under 
föreläsningarna med hjälp av koffeinintag och främja medlemmarnas 
överlevnad genom tillhandahållande av näring till humant pris.  
 
Cafémästeriet består av:  
- Cafemästare 
- Cafékassör 
- Inköpschef (2st) 



 

 

-  
 

Det åligger Cafémästeriet:  
a) att tillse att vi har ett trevligt V-café  
b) att ansvarsfullt driva V-café ur ett ekonomiskt perspektiv 
c) att internt utse, en av inköpscheferna till Vice Cafémästare som skall vara 

insatt i Cafémästarens arbete för att kunna ersätta denne då Cafémästaren 
inte kan medverka. Samt hjälpa Cafémästaren i dennes arbete.  
 

Om V-cafés mackor blir lika dammiga och torra som Bengans betongdamm 
inkompetensförklaras V-café.  
 

§ 7:1:1 Cafékassör  
Det åligger Cafékassören:  
a) att sköta V-cafés ekonomi, så som att betala fakturor, banka pengar och 

bokföra.  
b) att vara färdig med sin ekonomiska redovisning senast fem läsdagar före 

närmast påföljande Vårterminsmöte.  
c) att ha ett gott samarbete med Cafémästaren och meddela denne om det 

ekonomiska läget.  
d) att inför Vårterminsmötet presentera ett förslag på budget till Styrelsen.  

§ 7:1:2 Inköpschef  
Det åligger inköpscheferna (2 st):  
a) att ansvara för att beställning till V-café  
b) att ansvara för att sortimentet är komplett  
c) att säkerställa att leveransen tas emot och packas upp  

 
§ 7:1:3 Caféförman  

Det åligger Caféförmännen(10 st):  
a) att ansvara för V-café en dag varannan vecka.  
b) att upprätthålla god bemanning i V-café samt säkerställa att caféjobbarna 

vet vad de ska göra.  
c) att räkna kassan och kontrollera städning vid stängning under sin 

ansvarsdag.  
d) att se till att V-café alltid hålls rent och snyggt.  

 
 

§ 7:1:4 Cafénisse  
Det åligger Cafénissarna(2-3 st)  
a) att regelbundet se till att V-café erbjuder varma luncher.  
b) att regelbundet se till att V-café erbjuder hembakat fika.  
c) att ha huvudansvaret för att planera events såsom temadagar, bruncher och 

tackfester.  
d) att regelbundet under terminen arrangera städdagar i caféet för att hålla 

köket/förrådet i bra skick. 
 

§ 7:2 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.  
 
Det åligger Hustomteriet:  
a) att bestå av Hustomte och 4-6 st Tomtenissar.  
b) att i största och minsta allmänhet fixa och pilla på sektionen  
c) att eventuella fel upptäcks på ett tidigt stadium och omedelbart åtgärdas.  
d) att arrangera V-sektionens årliga 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 tillse att V-grillen är ren, snygg och hel fr.o.m. april t.o.m. september.  
d) att komma med nya idéer om vad som ska fixas och piffas till på 

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

som utförts under hemliga former.  
g) att laga och förbättra Sektionens realkapital så långt som möjligt.  
h) att se till att hustomten inför sitt tillträde införskaffar en luva av digniteten 

åtminstone 40 cm lång.  
i) att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast dagen före 

storskiphtet.  
j) att ha större horisont än enbart caféet.  

h) 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.  
 

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

KAP 8   NÄRINGSLIVSORDFÖRANDE  
§ 8 Näringslivsordförande  

Det åligger Näringslivsordförande:  
a) att ha övergripande ansvar för Sektionens sökande av sponsorer.  
b) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
c) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast vid styrelseskiftet.  
d) att representera V-sektionen i TLTHs industrikontaktkollegie.  
e) att samordna sektionens arbete med sökande av nollningssponsring. Detta 

arbete bör utföras av ett phøs samt en arbetsgrupp bestående av 
näringslivsordförande själv och motsvarande representant från BIIF.  

f) att se till att Näringslivsgruppen jobbar med likvärdig andel för varje 
program samt med bredd inom programmen.  
 

§ 8:1 Näringslivsgruppen  
Näringslivsgruppens främsta uppgift är att hålla kontakten mellan näringsliv och 
teknologer öppen så att ingen må glömma den andres gruppexistens.  

 
Det åligger Näringslivsgruppen:  
a) att för teknologernas bästa upprätthålla goda kontakter med näringslivet.  
b) att främja teknologernas möjligheter till praktik.  
c) att utöver Näringslivsordförande bestå av en Näringslivsansvarig Lant, en 

Näringslivsansvarig VoV, mellan fyra till sex näringslivskontakter, två 
Mentorskapssamordnare för Väg- och Vattenprogrammet, två 
Mentorskapssamordnare för Lantmäteriprogrammet samt Alumniansvariga.  

d) att de bör bestå av en blandning av studenter från de olika programmen.  
e) att jobba för att alla delar av branschen blir en del i lunchföreläsningar, 

casekvällar och dylikt. Både att spegla sektionens program och 
programmens olika inriktningar.  

f) att jobba mot målet att det ska hållas minst fyra lunchföreläsningar riktade 
enbart mot Lantmäteristudenter och minst sex lunchföreläsningar riktade 
enbart mot Väg- och Vattenstudenter under varje år.  

g) att ha en till tre Alumniansvariga i gruppen vars uppgift är att föra 
kontinuerlig kontakt med utexaminerade studenter vid något av sektionens 



 

 

program (Alumner). Uppgiften innebär att ge mervärde för Alumner och för 
de nuvarande studenterna genom samarbeten, studiebesök, sittningar och 
liknande. Det åligger Alumniansvariga att tillsammans med Concretum 
arrangera en alumniåterträff vart femte år med start 2018.  

h) att Mentorskapssamordnare för Väg- och Vattenprogrammet och 
Mentorskapssamordnare för Lantmäteriprogrammet ska väljas på 
Vårterminsmötet och ha verksamhetsåret förste juli - siste juni.  

 
Om endast Näringslivsgruppens medlemmar erhåller välavlönade jobb 
inkompetensförklaras hela industrin. 
 

KAP 9   SEXMÄSTARE 
§ 9 Sexmästare 

Sexmästaren samordnar hela Sexmästeriets verksamhet och ser till att all 
verksamhet sker till medlemmarnas belåtenhet.  
 
Det åligger Sexmästaren:  
a) att Sexmästarens huvudsakliga klädsel vid servering skall vara skjorta, kilt 

och frack.  
b) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
c) att två år innan jubileumsår boka AF-borgen, eller liknande lokal, för 

jubileumsfest.  
d) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast vid styrelseskiftet.  
e) att representera V-sektionen i TLTHs sexmästarkollegie.  
f) att ansvara för Källarmästeriet.  
g) att vara Brandsexmästaren behjälplig vid planering och genomförande av 

Brands Höstfest  
 
Det åligger Sexmästaren särskilt:  
a) att inte ta över ansvar för förråden förrän dennes inventering stämmer  

§ 9:1 Sexmästeriet  
Sexmästeriets främsta uppgift är att stödja och anordna all social verksamhet på 
sektionen såsom fester, evenemang och allt vad där hör till. Sexmästeriet består 
av 21 personer. Det skall eftersträvas att de 20 personerna utöver Sexmästaren 
fördelas så jämt som möjligt mellan VoV- L- och Bi/Rh- studenter.  

 
Följande poster skall väljas av terminsmötet:  
- Sexmästare  
- Vice Sexmästare  
- Sexkassör  
- Pubmästare  
- Köksmästare  
- Vice Köksmästare  
- HofVmästare  
- Musikmästare 
- Baakfyllare  
- Sexjobbare  
Resterande poster väljs sedan ut internt av redan valda sexjobbare  
 
Det åligger Sexmästeriet:  
a) att anordna Nollegasquen, Vinterfesten, Branschdagsgasquen, Temasläpp 

för Sektionsmedlemmarna samt övrig fest- och pubverksamhet.  
b) att bjuda på fika på sektionsmötena. 

 
§ 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 tre event per verksamhetsår.  
d) att väljas på Vårterminsmötet och ha verksamhetsåret förste juli – siste 

juni.  
 

Det åligger Källarmästaren:  
a) att ansvara 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 

 
§ 9:3 V-arité  

V-arité uppgift är att främja spex och underhållning på sektionen.  
 
Det åligger V-arité:  
a) att bestå av en spexmästare, spexare, sångcanteurer samt 

Sångarstridsansvarig.  
b) att framföra spex och underhållning på sektionsarrangemang där det av 

Vsektionen efterfrågas  
c) att inte konkurrera med Phöset om spextillfällen under nollningen  
d) att sångcanteurerna i samråd Sexmästeri och/eller övriga inblandade 

planerar ett körschema inför de sittningar som kräver det  
e) att framföra ett pausspex på höstterminsmötet och att detta spex maximalt 

får pågå i 3 minuter och 37 sekunder, såvida inte V-sektionens ordförande 
på förhand via ett handskrivet brev önskat annat. Spexet ska enligt 
tradition:  

1. driva med stadgan  
2. driva med V-sektionens avgående ordförande  
3. vara underhållande  

 
Det åligger Spexmästaren:  
a) att ansvara för Spexmästeriets verksamhet  
b) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete  
 
Det åligger Sångcanteurerna:  
a) att bestå av en till två Sångcanteurer  
b) att leda sångerna under sektionens fester samt att bistå de som spexar med 

praktiska hjälpmedel  
c) att i samråd med Sexmästeri och/eller övriga inblandade planera ett 

körschema inför de sittningar som kräver det  
 

Det åligger Spexarna:  
a) att bestå av 4-6 personer  
b) att bistå Spexmästaren i det löpande arbetet  

 
Det åligger Sångarstridsansvarig:  
a) att sammankalla sektionens mest skönsjungande medlemmar för att under 

Sångarstriden fylla Gasquesalen med de ljuvligaste av toner.  
b) att inför vårterminsmötet redovisa en budget för styrelsen.  
c) att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 

Storskiphtet.  
 
Om Sångarstridsansvarig ertappas med att missta ett D-moll för ett C-dur 
inkompetensförklaras densamme omedelbart.  

 



 

 

KAP 10   INFORMATIONSCHEF  
§ 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 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.  
 

§ 10:1 Informationsgruppen  
Informationsgruppens uppgift är att förse Sektionens medlemmar med 
information och diverse attiraljer samt att arkivera dessa och sprida Sektionens 
budskap över Lund och världen.  
 
Informationsgruppen består av:  
- Infochefen  
- PR-gruppen  
 
Det åligger Informationsgruppen:  
a) att handha försäljning av overaller och märken m.m. speciellt med hänsyn 

till nollningen.  
 

§ 10:1:1 PR-gruppen  
PR-gruppen består av:  
- Webmaster(1-2 st)  
- Sektionsfotografer (2-4st)  
- Artdirektor(1-2st)  
- Merchansvarig (1st)  
 
Det åligger Webbgruppen:  
a) att informera om Sektionen på hemsidan.  
b) att se till att informationen är aktuell.  

 
Det åligger Fotograferna:  
a) att genom bildmediet dokumentera Sektionens större evenemang såsom 

Nollegasque, Vinterfesten, Branschdagen, Temasläpp, 
Volleybollturneringen, nollning samt eventuella jubiléer.  



 

 

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

c) att kontinuerligt uppdatera sektionens sociala medier och hemsida med sina 
alster.  

d) att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast dagen före 
storskiphtet.  

 
Fotografernas främsta uppgift är att dokumentera Sektionens verksamhet åt 
eftervärlden genom utövande av fotokonsten och ev. andra snilleblixtar.  
 
Om Fotograferna dokumenterar ett helt jubileum med linsskydden på 
inkompetensförklaras Fotograferna. 
 
Det åligger Artdirektor: 
a) att bistå med diverse designarbete och idéer  
b) att hjälpa till med utformning av planscher och hemsidan  

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

sektionens merch. 
 

KAP 11  UTBILDNINGSMINISTER  
§ 11 Utbildningsminister  

Det åligger Utbildningsministern:  
a) att representera studieråden i sektionens styrelse.  
b) att representera sektionen tillsamman med studierådsordförandena i 

TLTH:s studierådskollegie.  
c) att ansvara för sektionens likabehandlingsarbete tillsammans med 

likabehandlingsombuden  
d) att vid behov sammankalla sektionens studerandeskyddsombud och föra 

deras talan vid styrelsemötena  
e) att ansvara för sektionens internationella arbete tillsammans med 

världsmästarna.  
f) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

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

styrelseskiftet.  
 

§ 11:1 Utbildningsutskottet  
Utbildningsutskottet främsta uppgift är att se till att medlemmarnas utbildning 
förblir en av landets förnämsta. Utbildningsutskottet består av 
Utbildningsministern, studieråden för de olika programmen, 
studerandeskyddsombud, likabehandlingsombud och världsmästare. Det åligger 
utbildningsutskottet att välja representanter till Kursutvärderare i studierådet, 
Likabehandlingsombud, Studerandeskyddsombud och tre (3) representanter, en 
från respektive program, till Världsmästare. 
 

§ 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.  

 
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. 
 

§ 11:1:2 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. 

 
KAP 12   ØVERPHØS 
§ 12:1 Phøset  

Phøsets absolut viktigaste uppgift är att i enlighet med växthuseffekten odla 
fram en god grund för framtida funktionärskarriärsfunderingar hos nollorna 
små. Phøset bör bestå av mellan 5 och 7 personer inklusive Øverphøs.  
 
Det åligger Phøset:  
a) att genomföra en, ur nollornas synvinkel, kul och händelserik nollning. 
b) att inför vårterminsmötet presentera ett förslag på budget till styrelsen. 
c) att aktivt söka sponsring till nollningen. Detta sker i nära samarbete med 

Näringslivsordförande som med fördel samordnar arbetet.  
d) att under nollningen ha minst en uppsättning speciella phøskläder.  
e) att utse en extremt ansvarig Phøsare för varje arrangemang under 

nollningen (bortsett från phøsfesten). Denna Phøsare skall vara kapabel att 
köra bil och känna extra ansvar för att arrangemangets utveckling.  

f) att hålla fast vid de traditioner som finns vid phøs-skiftet.  
g) att de inte bör bestå av mer än 3st. 1-årsstudenter.  
h) att köpa sin rekvisita i samråd med Infochefen.  
i) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast sista läsdagen på 

höstterminen.  
 

§ 12:2 Peppare  
Pepparna är 0-4 personer valda av årets Phøs i form av intervjuer med stöd från 
valberedningen. Det är upp till Phøset att bestämma antalet Peppare per år. 
Pepparnas huvudsakliga uppgift är att stötta Phøset med diverse saker och se till 
att sektionens phaddrar och nollor är taggade inför nollningsrelaterade event.  

 
Det åligger Pepparna:  
a) att bestå av 0-4 personer valda av årets Phøs.  
b) att bistå Phøset med hjälp under nollningen och under andra 

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

evenemang.  
 

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

 
§ 12:3 Hufvudphaddrar  

Hufvudphaddrarna är de som ansvarar för phaddergrupperna. Ansvariga för 
Hufvudphaddrarna är Phøset. Huvudphaddrar utses efter behov under 



 

 

vårterminen av Phøset i samråd med en oberoende part, förslagsvis 
valberednignen eller representant från kåren.  
 
Det åligger Hufvudphaddrarna:  
a) att ansvara för Phaddergrupperna.  
b) att vara phösets högra hand och avlasta phöset i deras planering och 

genomförande av nollningen.  
c) att se till så att varje nolla i sin phaddergrupp känner sig välkommen på 

Sektionen. 

 
KAP 13   GRANSKNING 
§ 13:1 Revisorer  

Revisorernas främsta uppgift är att opartiskt granska Sektionens transaktioner så 
att dessa kan betraktas som helt oklanderliga i enlighet med god 
redovisningssed ur teknologsynpunkt.  
 
Det åligger Revisorerna:  
a) att under verksamhetsåret granska Sektionens, Sexmästeriets och 

Cafémästeriets verksamhet, samt deras löpande bokföring.  
b) att skriva en revisionsberättelse över Sektionens, Sexmästeriets och 

Cafémästeriets ekonomiska verksamhet och presentera denna, samt 
eventuellt föreslå terminsmötet att ansvarsbefria Sektionen, Sexmästeriet 
och Cafémästeriet, vid närmast efterföljande Vårterminsmöte.  

c) att tillsammans med Ordföranden följa upp terminsmötes beslut och 
presentera en beslutsuppföljning på terminsmötena.  

d) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 
verksamhetsåret.  

e) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 
skiftesgasquen.  

f) att i samråd med Sektionens Ordförande genomföra en revidering av 
Branschdagsföreningen.  

 
 
Om det visar sig att Skattmästaren, tre år efter det att han blivit ansvarsbefriad, 
överlämnar ett kuvert med 8000 kr till sektionen inkompetensförklaras 
revisorerna. 
 

KAP 17   FUNKTIONÄRSTRÄFFAR 
§ 17:2 Styrelseskifte  

För att åstadkomma en bra avlämning mellan den avgående och pågående 
Styrelsen bjuder traditionen att dessa stänger in sig i lämplig stuga under en helg 
för att utbyta erfarenheter.  
 
Det åligger styrelseskiftet:  
a) att avgående Styrelse lägger upp programmet.  
b) att Sektionen står för hyran och deltagarna för mat och resa.  
c) att tillträdande Ordförande och Skattmästare ska utses som nya 

firmatecknare.  
d) att tillträdande Cafémästare, Sexmästare och Sexkassör ska utses till 

prokurister för respektive utskott.  
e) att tillträdande Styrelse ska presentera ett bra gyckel för den avgående 

Styrelsen. 
 
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 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 V-sektionen ska avsätta 1000kr varje år för en L-vägenfond.  
n) 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.  

o) att årligen budgetera för L-teks representation till nordiskt möte.  
p) 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: 
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.  
 

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



 

 

- Utbildningsminister 
- Øverphøs 
 
 

§ 2:3 Åligganden 
Det åligger Styrelsen:  
a) att under läsperioderna hålla styrelsemöte (formellt eller informellt) minst 

en gång varannan vecka. 
b) att kontinuerligt rapportera i veckobrevet om vad som händer på sektionen.  
c) att hålla sig på god fot med sektionsmedlemmar och all personal i V-huset, 

speciellt betong-Bosse, eftersom både han och betong är ball.  
d) att innan utgången av vårterminens läsperiod 1 bjuda in alla medlemmar till 

Vstyret och bjuda på hembakat under muntra former.  
e) att hålla ett bra gyckel på nollegasquen.  
f) att före sin avgång upprätta ett program för styrelseskiftet.  
g) att tillse att icke färdigbehandlade punkter från tidigare terminsmöten 

behandlas på nästkommande möte.  
h) att ha fyra styrelsemöten med efterträdande styrelse så att inte långsiktiga 

frågor och projekt glöms bort och läggs ner. Två innan skiftet då den gamla 
styrelsen håller i mötet, samt två efter då den nya styrelsen håller i mötet. 
För att mötena skall vara giltiga skall minst hälften av vardera styrelse vara 
närvarande.  

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

j) att utse en representant till TLTHs valberedning och en representant till 
TLTHs valnämnd. Om det hembakade smakar som det ser ut i 
styrelserummets akvarium och fler än fem nollor och fyra elefanter måste 
magpumpas, inkompetensförklaras styrelsen med omedelbar verkan. 

 
§ 2:4 Firmatecknare  

a) att tillträdande Ordförande och Skattmästare ska utses som nya 
firmatecknare.  

 
KAP 4   VICE ORDFÖRANDE 
§ 4:1 Strategigeneral  
   Strategigeneralens samordnar hela Strategigruppens verksamhet.  

 
Det åligger Strategigeneralen: 
a) att leda och ansvara för Strategigruppens verksamhet. 

 
§ 4:1:1 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.  
 
Strategigruppen består av:  
- Strategigeneral  
- Taktiker (4 st) 
- Vice Ordförande 
 
Det åligger Strategigruppen:  
a) att bestå av en Strategigeneral, 4 Taktiker samt Vice Ordförande från 

Styrelsen som ingår som femte Taktiker i Strategigruppen.  
a) att ständigt adjungera Styrelsens Ordförande till sina möten.  
b) 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.  



 

 

c) att under året via Vice Ordförande ständigt rapportera till Styrelsen om 
arbetet som pågår.  

d) att ta fram förslag för sektionens framtida verksamhet samt vara rådgivande 
i frågor som rör sektionens löpande verksamhet.  

e) att om styrelsen önskar, bistå med sin närvaro på styrelsemöten.  
f) att innehålla någon eller några som är väl införstådda med Sektionens 

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

förslagets art, där sedan beslut fattas.  
i) 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.  

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

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

 
Om Sektionen utvecklas genom att avvecklas inkompetensförklaras hela 
Strategigruppen. 
 

§ 4:1:2 Taktiker  
Det åligger Taktikerna: 
a) att bistå Strategigeneralen i det löpande arbetet. 

 
 
§ 4:3 VoV-mästare 

VoV-mästaren samordnar VoV-events verksamhet. VoV-mästaren bör vara en 
Väg- och Vattenstudent.  
 
Det åligger VoV-mästaren:  
a) att leda och ansvara för VoV-events verksamhet.  
b) att löpande uppdatera Styrelsen Vice Ordförande om deras arbete.  
 

§ 4:23:1 VoV-event 
VoV-events uppgift är att ge Väg- och vattenstudenterna en naturlig mötesplats 
genom skapandet av events. 
 
VoV-event består av: 
- VoV-mästare 
- VoVvar (3-5 st) 
 
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 samt gå på programsittningen.  
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  

 
§ 4:3:2 VoVvar 

Det åligger VoVvar:  



 

 

a) att bestå av 3-5 personer  
b) att bistå VoV-mästaren i det löpande arbetet 

 
 
 
§ 4:4 Lantmästare 

Lantmästaren samordnar L-teks verksamhet. Lantmästaren bör vara en 
Lantmäteristudent.  
 
Det åligger Lantmästaren:  
a) att ansvara för L-teks verksamhet.  
b) att löpande uppdatera Styrelsen Vice Ordförande om deras arbete. 
c) att hålla god kontakt med husprefekten. 

 
§ 4:34:1 L-tek  

L-teks uppgift är att ge Lantmäteristudenterna en naturlig mötesplats genom 
skapandet av events.  
 
L-tek består av:  
- Lantmästare 
- Lantisar (3-5 st) 
 
Det åligger L-tek:  
a) att anordna minst 2 programriktade events per år för Lantmäteristudenter.  
b) att planera och ha hand om programveckan för Lantmäteristudenterna 

under nollningen, samt gå på programsittningen.  
c) att inte konkurrera med sektionens övriga events.  
d) att löpande uppdatera Vice Ordförande om deras arbete.  
e) att främja Lantmäteristudenternas sociala kompetens så denna ej 

försvinner.  
f) att bestå av en Lantmästare samt 3-5 Lantisar.  
g) att arrangera/åka på Nordiskt möte och att ha företräde till att delta i 

Nordiskt möte, övriga platser fylls i första hand upp av Lantmäteristudenter 
i styrelsen.  

h) att tillsammans med Valberedningen utse en Balmästare i samband med 
Vårterminsmötet var femte år med start år 2021.  

i) att internt välja en Nordiskt Möte-ansvarig som sköter kontakten med de 
övriga deltagarna samt arrangerar mötet då det hålls i Sverige.  

j) att ansvara över underhåll på L-vägen samt L-tek-rummet. L-tek ska internt 
välja en lokalansvarig, det åligger den ansvariga att gå på 
Husstyrelsemötena i E-huset.  

k) att ansvara för uthyrning av värdeskåpen på L-vägen.  
 

Det åligger Lantmästaren:  
a) att ansvara för L-teks verksamhet  
b) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete  
c) att hålla god kontakt med husprefekten  

§ 4:4:2 Lantisar 
Det åligger Lantisar:  
a) att bestå av 3-5 personer  
b) att bistå Lantmästaren i det löpande arbetet 

 
KAP 6   AKTU-IVITETSUTSKOTTSORDFÖRANDE  
§ 6 AktU-ivitetsutskottsordförande  

Aktivitetsutskottsordförande ansvarar för att erbjuda en stor mängd av roliga 
aktiviteter i syfte att knyta samman sektionen och ge sektionsmedlemmarna en 
rolig paus från studierna. Dessutom ska Aktivitetsutskottsordförande hålla ett 
vakande öga på övriga styrelseledamöter (främst Ordförande) så de fullföljer 



 

 

sina uppdrag och Styrelsens beslut på ett tillfredsställande sätt. 
Aktivitetsutskottsordförande kan även tilltalas AktU-Ordförande. 
 
Det åligger alltså Aktivitetsutskottsordförande:  
a) att leda och ansvara för Aktivitetsutskottets verksamhet 
b) att sammankalla aktivitetsutskottet (de aktiverade och sportchefen) några 

gånger per termin för att sammanföra allas idéer om kommande aktiviteter 
för V-studenterna.  

c) att göra en budget för varje aktivitet som presenteras för styrelsen för 
godkännande.  

d) att efter varje aktivitet presentera resultatet för styrelsen.  
e) att ansvara för funktionärsträffarna.  
f) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid 

styrelseskiftet.  
g) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
h) att representera V-sektionen i TLTHs Aktivitetskollegie.  
i) att se till att BIIFs Sportbas alltid är adjungerad till AktUs möten samt 

kontinuerligt hålla denna informerad. 
 
 
§ 6:1 Aktivitetsutskottet  

Aktivitetsutskottets uppgift är att anordna trevligheter och diverse aktiviteter för 
sektionens medlemmar. Aktivitetsutskottet ansvarar även för 
Sektionsmedlemmarnas hälsa dock endast genom uppmaningar till fysisk 
aktivitet och ej förmaningar vad gäller övrig verksamhet.  
 
Aktivitetsutskottet består av 
- Aktivitetsutskottsordförande (1st)  
- Aktiverade (6st) Sportchef (1 st) Sportchef  
- Tandemgeneraler (2st) AktUverade (6 st) 
- Sportchef (1st) Tandemgeneraler (2 st) 
 
Det åligger aktivitetsutskottet:  
a) att vid erforderligt antal tillfällen utspritt över året se till att V-studenterna 

får möjlighet att komma ut utanför V-huset för trevliga upplevelser och 
spektakel.  

b) att inom sektionen erbjuda det bredaste urvalet av upplevelser 
c) att hålla Sektionens medlemmar vid god kondition.  
d) att främja V-sektionens bastukultur.  

 
§ 6:1:21 Sportchefen  

Det åligger Sportchefen:  
a) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 

skiftesgasquen.  
b) att ansvara för idrottsmateriell i V-sektionens ägo samt tillse att en 

inventarielista för dessa finns. Inventarelistan skall bifogas testamentet.  
c) att representera Sektionen i TLTHs idrottskollegie samt TLTHs 

idrottsutskott.  
d) att sköta all kontakt med Victoriastadion gällande bokningar och 

veckoaktiviteter.  
 

Om det framkommer att Sportchefen tillbringar mindre än 40 timmar framför 
TV:n under ett normalt OS, inkompetensförklaras densamme omedelbart.  

 
§ 6:1:2 AktUverade 

Det åligger AktUverade: 
a) att bistå Aktivitetsutskottsordföranden i det löpande arbetet. 

 



 

 

KAP 7   CAFÉMÄSTARE 
§ 7 Cafémästaren  

Cafémästarens är utskottsordförande för Cafémästeriet.   
 
Det åligger Cafémästaren:  
a) att ha övergripande koll på caféverksamheten, caféförmännen, 

inköpschefer, cafénissar och cafékassör.leda och ansvara för Cafémästeriets 
verksamhet. 

b) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 
verksamhetsåret.  

c) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast vid styrelseskiftet  
d) att representera V-sektionen i TLTHs cafémästarkollegie.  
e) att aktivt jobba med att förbättra utbudet i V-café  
f) att ansvara för uthyrningen av V-café  

 
§ 7:1 Cafémästeriet  

Cafémästeriets främsta uppgift är att hålla teknologerna vakna under 
föreläsningarna med hjälp av koffeinintag och främja medlemmarnas 
överlevnad genom tillhandahållande av näring till humant pris.  
 
Cafémästeriet består av:  
- Cafemästare 
- Cafékassör 
- Inköpschef (2 st) 
- Caféförmän (10 st) 
- Cafénissar (2-3 st) 

 
Det åligger Cafémästeriet:  
a) att tillse att vi har ett trevligt V-café  
b) att ansvarsfullt driva V-café ur ett ekonomiskt perspektiv 
c) att internt utse, en av inköpscheferna till Vice Cafémästare som skall vara 

insatt i Cafémästarens arbete för att kunna ersätta denne då Cafémästaren 
inte kan medverka. Samt hjälpa Cafémästaren i dennes arbete.  
 

Om V-cafés mackor blir lika dammiga och torra som Bengans betongdamm 
inkompetensförklaras V-café.  
 

§ 7:1:1 Cafékassör  
Det åligger Cafékassören:  
a) att sköta V-cafés ekonomi, så som att betala fakturor, banka pengar och 

bokföra.  
b) att vara färdig med sin ekonomiska redovisning senast fem läsdagar före 

närmast påföljande Vårterminsmöte.  
c) att ha ett gott samarbete med Cafémästaren och meddela denne om det 

ekonomiska läget.  
d) att inför Vårterminsmötet presentera ett förslag på budget till Styrelsen.  

§ 7:1:2 Inköpschef  
Det åligger inköpscheferna (2 st):  
a) att ansvara för att beställninga till V-café  
b) att ansvara för att sortimentet är komplett  
c) att säkerställa att leveransen tas emot och packas upp  

 
§ 7:1:3 Caféförman  

Det åligger Caféförmännen(10 st):  
a) att ansvara för V-café en dag varannan vecka.  
b) att upprätthålla god bemanning i V-café samt säkerställa att caféjobbarna 

vet vad de ska göra.  
c) att räkna kassan och kontrollera städning vid stängning under sin 

ansvarsdag.  



 

 

d) att se till att V-café alltid hålls rent och snyggt.  
 

 
§ 7:1:4 Cafénissar  

Det åligger Cafénissarna(2-3 st): 
a) att regelbundet se till att V-café erbjuder varma luncher.  
b) att regelbundet se till att V-café erbjuder hembakat fika.  
c) att ha huvudansvaret för att planera events såsom temadagar, bruncher och 

tackfester.  
d) att regelbundet under terminen arrangera städdagar i caféet för att hålla 

köket/förrådet i bra skick. 
 

 
§ 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 (4-6 st) 
 
Det åligger Hustomteriet:  
a) att bestå av Hustomte och 4-6 st Tomtenissar.  
b) att i största och minsta allmänhet fixa och pilla på sektionen  
c) att eventuella fel upptäcks på ett tidigt stadium och omedelbart åtgärdas.  
d) att arrangera V-sektionens årliga 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 tillse att V-grillen är ren, snygg och hel fr.o.m. april t.o.m. september.  
d) att komma med nya idéer om vad som ska fixas och piffas till på 

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

som utförts under hemliga former.  
g) att laga och förbättra Sektionens realkapital så långt som möjligt.  
h) att se till att hustomten inför sitt tillträde införskaffar en luva av digniteten 

åtminstone 40 cm lång.  
i) att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast dagen före 

storskiphtet.  
j) att ha större horisont än enbart caféet.  
k) h) 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.  
 

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



 

 

 

KAP 8   NÄRINGSLIVSORDFÖRANDE  
§ 8 Näringslivsordförande  

Näringlivsordförande är utskottsordförande för Näringslivsgruppen.  
 
Det åligger Näringslivsordförande:  
a) att leda och ansvara för Näringslivsgruppens verksamhet. 
b) att ha övergripande ansvar för Sektionens sökande av sponsorer.  
c) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
d) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast vid styrelseskiftet.  
e) att representera V-sektionen i TLTHs industrikontaktkollegie.  
f) att samordna sektionens arbete med sökande av nollningssponsring. Detta 

arbete bör utföras av ett phøs samt en arbetsgrupp bestående av 
näringslivsordförande själv och motsvarande representant från BIIF.  

g) att se till att Näringslivsgruppen jobbar med likvärdig andel för varje 
program samt med bredd inom programmen.  
 

§ 8:1 Näringslivsgruppen  
Näringslivsgruppens främsta uppgift är att hålla kontakten mellan näringsliv och 
teknologer öppen så att ingen må glömma den andres gruppexistens.  
 
Näringslivsgruppen består av: 
- Näringslivsordförande 
- Näringslivsansvarig VoV 
- Näringslivsansvarig Lant 
- Näringslivskontakter (4-6 st) 
- Mentorskapssamordnare för Väg- och vattenprogrammet  

(2 st) 
- Mentorsskapssamordnare för Lantmäteriprogrammet (2 st) 
- Alumniansvarig (1-3 st) 

 
Det åligger Näringslivsgruppen:  
a) att för teknologernas bästa upprätthålla goda kontakter med näringslivet.  
b) att främja teknologernas möjligheter till praktik.  
c) att utöver Näringslivsordförande bestå av en Näringslivsansvarig Lant, en 

Näringslivsansvarig VoV, mellan fyra till sex näringslivskontakter, två 
Mentorskapssamordnare för Väg- och Vattenprogrammet, två 
Mentorskapssamordnare för Lantmäteriprogrammet samt Alumniansvariga.  

d) att de bör bestå av en blandning av studenter från de olika programmen.  
e) att jobba för att alla delar av branschen blir en del i lunchföreläsningar, 

casekvällar och dylikt. Både att spegla sektionens program och 
programmens olika inriktningar.  

f) att jobba mot målet att det ska hållas minst fyra lunchföreläsningar riktade 
enbart mot Lantmäteristudenter och minst sex lunchföreläsningar riktade 
enbart mot Väg- och Vattenstudenter under varje år.  

g) att ha en till tre Alumniansvariga i gruppen vars uppgift är att föra 
kontinuerlig kontakt med utexaminerade studenter vid något av sektionens 
program (Alumner). Uppgiften innebär att ge mervärde för Alumner och för 
de nuvarande studenterna genom samarbeten, studiebesök, sittningar och 
liknande. Det åligger Alumniansvariga att tillsammans med Concretum 
arrangera en alumniåterträff vart femte år med start 2018.  

h) att Mentorskapssamordnare för Väg- och Vattenprogrammet och 
Mentorskapssamordnare för Lantmäteriprogrammet ska väljas på 
Vårterminsmötet och ha verksamhetsåret förste juli - siste juni.  
 

Om endast Näringslivsgruppens medlemmar erhåller välavlönade jobb 
inkompetensförklaras hela industrin. 

 



 

 

§ 8:1:1 NäringslivsansvarigVoV  
Det åligger Näringslivsansvarig VoV: 
a) att bistå Näringslivsordföranden i det fortlöpande arbetet. 

 
§ 8:1:2 Näringslivsansvarig Lant  

Det åligger Näringslivsansvarig Lant: 
a) att bistå Näringslivsordföranden i det fortlöpande arbetet. 
 

§ 8:1:3 Näringslivskontakter 
Det åligger Näringslivskontakter: 
a) att bistå Näringslivsordföranden i det fortlöpande arbetet. 

 
§ 8:1:4 Mentorskapssamordnare för väg- och Vattenprogrammet 

Det åligger Mentorsskapssamordnare för Väg- och Vatten: 
a) att ha kontinuerlig kontakt med Concretum.  
b) att bistå Concretum i mentorsskapsprogammets fortlöpande arbete. 
c) att de ska väljas på Vårterminsmötet och ha verksamhetsåret förste juli - 

siste juni.  
 

§ 8:1:5 Mentorskapssamordnare för Lantmäteriprogrammet 
Det åligger Mentorsskapssamordnare för Lantmäteriprogrammet: 
a) att ha kontinuerlig kontakt med Concretum.  
b) att bistå Concretum i mentorsskapsprogammet fortlöpande arbete. 
c) att de ska väljas på Vårterminsmötet och ha verksamhetsåret förste juli - 

siste juni.  
 

§ 8:1:6 Alumniansvarig 
Uppgiften innebär att ge mervärde för Alumner och för de nuvarande 
studenterna genom samarbeten, studiebesök, sittningar och liknande. 
 
Det åligger Alumniansvarig:  
a) att föra kontinuerlig kontakt med utexaminerade studenter vid något av 

sektionens program (Alumner).  
b) att tillsammans med Concretum arrangera en alumniåterträff vart femte år 

med start 2018. 
 

KAP 9  SEXMÄSTARE 
§ 9 Sexmästare 

Sexmästaren samordnar hela Sexmästeriets verksamhet och ser till att all 
verksamhet sker till medlemmarnas belåtenhet.  
 
Det åligger Sexmästaren:  
a) att leda och ansvara för Sexmästeriets verksamhet. 
b) att Sexmästarens huvudsakliga klädsel vid servering skall vara skjorta, kilt 

och frack.  
c) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
d) att två år innan jubileumsår boka AF-borgen, eller liknande lokal, för 

jubileumsfest.  
e) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast vid styrelseskiftet.  
f) att representera V-sektionen i TLTHs sexmästarkollegie.  
g) att ansvara för Källarmästeriet.  
h) att vara Brandsexmästaren behjälplig vid planering och genomförande av 

Brands Höstfest  
 
Det åligger Sexmästaren särskilt:  
a) att inte ta över ansvar för förråden förrän dennes inventering stämmer  

§ 9:1 Sexmästeriet  



 

 

Sexmästeriets främsta uppgift är att stödja och anordna all social verksamhet på 
sektionen såsom fester, evenemang och allt vad där hör till. Sexmästeriet består 
av 21 personer. Det skall eftersträvas att de 20 personerna utöver Sexmästaren 
fördelas så jämt som möjligt mellan VoV- L- och Bi/Rh- studenter.  
 
Följande poster skall väljas av terminsmötetSexmästeriet består av:  
- Sexmästare  
- Vice Sexmästare  
- Sexkassör  
- Pubmästare  
- Köksmästare  
- Vice Köksmästare  
- HofVmästare  
- Musikmästare 
- Baakfyllare (2 st) 
- Sexjobbare (11 st) 
Resterande poster väljs sedan ut internt av redan valda sexjobbare  
 
Det åligger Sexmästeriet:  
a) att anordna Nollegasquen, Vinterfesten, Branschdagsgasquen, Temasläpp 

för Sektionsmedlemmarna samt övrig fest- och pubverksamhet.  
b) att bjuda på fika på sektionsmötena. 

 
§ 9:2 Källarmästare 

Källarmästaren samordnar Källarmästeriets verksamhet.  
 
Det åligger Källarmästaren: 
a) att leda och ansvara för Källarmästeriets verksamhet. 
b) att löpande uppdatera Sexmästaren om deras arbete.  

 
 

 
§ 9:2:1 Källarmästeriet  

Källarmästeriets främsta uppgift är att främja goda gastronomiska upplevelser.  
 
Källarmästeriet består av: 
- Källarmästare 
- Matfantaster (3-5 st) 
 
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 tre event per verksamhetsår.  
d) att väljas på Vårterminsmötet och ha verksamhetsåret förste juli – siste 

juni.  
 

Det åligger Källarmästaren:  
a) att ansvara för Källarmästeriets verksamhet.  
b) att kontinuerligt uppdatera Sexmästaren om pågående verksamhet.  
c) att ansvara för Källarmästeriets ekonomi.  
 

§ 9:2:2 Matfantaster 
Det åligger Matfantasterna:  
a) att stödja Källarmästeriet i all dess verksamhet 

 
§ 9:3 Spexmästaren 

Spexmästaren samordnar V-arités verksamhet. 
 
Det åligger Spexmästaren: 
a) att leda och ansvara för V-arités verksamhet. 



 

 

b) att löpande uppdatera Sexmästaren om deras arbete.  
 
§ 9:3:1 V-arité  

V-arité uppgift är att främja spex och underhållning på sektionen.  
 
V-arité består av: 
- Spexmästare 
- Sångcanteur (1-2 st) 
- Spexare (4-6 st) 
- Sångarstridsansvarig 
 
Det åligger V-arité:  
a) att bestå av en spexmästare, spexare, sångcanteurer samt 

Sångarstridsansvarig.  
b) att framföra spex och underhållning på sektionsarrangemang där det av V-

sektionen efterfrågas  
c) att inte konkurrera med Phöøset om spextillfällen under nollningen  
d) att sångcanteurerna i samråd med Sexmästeri och/eller övriga inblandade 

planerar ett körschema inför de sittningar som kräver det  
e) att framföra ett pausspex på höstterminsmötet och att detta spex maximalt 

får pågå i 3 minuter och 37 sekunder, såvida inte V-sektionens ordförande 
på förhand via ett handskrivet brev önskat annat. Spexet ska enligt 
tradition:  

1. driva med stadgan  
2. driva med V-sektionens avgående ordförande  
3. vara underhållande  

 
Det åligger Spexmästaren:  
a) att ansvara för Spexmästeriets verksamhet  
b) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete  
 

§ 9:3:2 Sångcanteurer 
Det åligger Sångcanteurerna:  
a) att bestå av en till två Sångcanteurer  
b) att leda sångerna under sektionens fester samt att bistå de som spexar med 

praktiska hjälpmedel  
c) att i samråd med Sexmästeri och/eller övriga inblandade planera ett 

körschema inför de sittningar som kräver det  
 

§ 9:3:3 Spexare 
Det åligger Spexarna:  
a) att bestå av 4-6 personer  
b) att bistå Spexmästaren i det löpande arbetet  

 
§ 9:3:4 Sångarstridsansvarig 

Det åligger Sångarstridsansvarig:  
a) att sammankalla sektionens mest skönsjungande medlemmar för att under 

Sångarstriden fylla Gasquesalen med de ljuvligaste av toner.  
b) att inför vårterminsmötet redovisa en budget för styrelsen.  
c) att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 

Storskiphtet.  
 
Om Sångarstridsansvarig ertappas med att missta ett D-moll för ett C-dur 
inkompetensförklaras densamme omedelbart.  
 

KAP 10   INFORMATIONSCHEF  
§ 10 Informationschef  

Informationschefen samordnar Informationsgruppens verksamhet. 
Informationschefen kan även tilltalas Infochef. 



 

 

 
Det åligger Informationschefen:  
a) att leda och ansvara för Informationsgruppens verksamhet. 
b) att ha övergripande funktionärsansvar  
c) att samordna informationen till medlemmarna.  
d) att samverka med kårens informationsutskott.  
e) att tillse att komplett funktionärslista till samtliga funktionärer upprättas i 

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

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

och näringslivsgruppen för spons).  
l) att lämna en verksamhetsberättelse till ordförande senast sista dagen på 

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

protokollet blir publicerat på hemsidan senast fem läsdagar efter mötets 
avslutande.  

p) att ansvara för anslagstavlorna.  
q) 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.  
 

§ 10:1 Informationsgruppen  
Informationsgruppens uppgift är att förse Sektionens medlemmar med 
information och diverse attiraljer samt att arkivera dessa och sprida Sektionens 
budskap över Lund och världen.  
 
Informationsgruppen består av:  
- Infochefen  
- PR-gruppen  
 
Det åligger Informationsgruppen:  
a) att handha försäljning av overaller och märken m.m. speciellt med hänsyn 

till nollningen.  
 

§ 10:1:1 PR-gruppen  
PR-gruppen består av:  
- Webmaster(1-2 st)  
- Sektionsfotografer (2-4st)  
- Artdirektor(1-2st)  
- Merchansvarig (1st)  
 

§ 10:1:2 Webbmaster 
Det åligger Webbgruppen Webbmaster:  
a) att informera om Sektionen på hemsidan.  
b) att se till att informationen är aktuell.  

 
§ 10:1:3 Sektionsfotografer 

Det åligger FSektionsfotograferna:  



 

 

a) att genom bildmediet dokumentera Sektionens större evenemang såsom 
Nollegasque, Vinterfesten, Branschdagen, Temasläpp, 
Volleybollturneringen, nollning samt eventuella jubiléer.  

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

c) att kontinuerligt uppdatera sektionens sociala medier och hemsida med sina 
alster.  

d) att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast dagen före 
storskiphtet.  

 
Fotografernas främsta uppgift är att dokumentera Sektionens verksamhet åt 
eftervärlden genom utövande av fotokonsten och ev. andra snilleblixtar.  
 
Om Fotograferna dokumenterar ett helt jubileum med linsskydden på 
inkompetensförklaras Fotograferna. 
 

§ 10:1:4 Artdirektor 
Det åligger Artdirektor: 
a) att bistå med diverse designarbete och idéer  
b) att hjälpa till med utformning av planscher och hemsidan  

 
§ 10:1:5 Merchansvarig  

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

sektionens merch. 
 

 
 

 
KAP 11   UTBILDNINGSMINISTER  
§ 11 Utbildningsminister  

Det åligger Utbildningsministern:  
a) att representera studieråden i sektionens styrelse.  
b) att representera sektionen tillsamman med studierådsordförandena i 

TLTH:s studierådskollegie.  
c) att ansvara för sektionens likabehandlingsarbete tillsammans med 

likabehandlingsombuden  
d) att vid behov sammankalla sektionens studerandeskyddsombud och föra 

deras talan vid styrelsemötena  
e) att ansvara för sektionens internationella arbete tillsammans med 

världsmästarna.  
f) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

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

styrelseskiftet.  
 

§ 11:1 Utbildningsutskottet  
Utbildningsutskottet främsta uppgift är att se till att medlemmarnas utbildning 
förblir en av landets förnämsta.  
 
Utbildningsutskottet består av Utbildningsministern, studieråden för de olika 
programmen, studerandeskyddsombud, likabehandlingsombud och 
världsmästare. Det åligger utbildningsutskottet att välja representanter till 
Kursutvärderare i studierådet, Likabehandlingsombud, Studerandeskyddsombud 
och tre (3) representanter, en från respektive program, till Världsmästare.: 
- Utbildningsminister 
- VoV-Studierådsordförande 



 

 

- L-Studierådsordförande 
- Bi-Studierådsordförande 
- Studierådsrepresentanter 
- Kursutvärderarna 
- Representanter i Programledningen (2 st) 
- Representanter i Husstyrelsen 
- Studerandeskyddsombud 
- Likabehandlingsombud (3 st) 
- Världsmästare (3 st) 
- Sektionsansvariga för Her Tech Future (2 st) 
 
 

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

§ 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. 

 

KAP 12   ØVERPHØS 
§ 12:1 Phøset  

Phøsets absolut viktigaste uppgift är att i enlighet med växthuseffekten odla 
fram en god grund för framtida funktionärskarriärsfunderingar hos nollorna 
små. Phøset bör bestå av mellan 5 och 7 personer inklusive Øverphøs.  
 
Phøset består av:  
- Øverphøs 
- Phøs (4-6 st) 
 
Det åligger Phøset:  
a) att genomföra en, ur nollornas synvinkel, kul och händelserik nollning. 
b) att inför vårterminsmötet presentera ett förslag på budget till styrelsen. 
c) att aktivt söka sponsring till nollningen. Detta sker i nära samarbete med 

Näringslivsordförande som med fördel samordnar arbetet.  
d) att under nollningen ha minst en uppsättning speciella phøskläder.  



 

 

e) att utse en extremt ansvarig Phøsare för varje arrangemang under 
nollningen (bortsett från phøsfesten). Denna Phøsare skall vara kapabel att 
köra bil och känna extra ansvar för att arrangemangets utveckling.  

f) att hålla fast vid de traditioner som finns vid phøs-skiftet.  
g) att de inte bör bestå av mer än 3st. 1-årsstudenter.  
h) att köpa sin rekvisita i samråd med Infochefen.  
i) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast sista läsdagen på 

höstterminen.  
 

§ 12:2 Peppare  
Pepparna är 0-4 personer valda 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 bestå av 0-4 personer valda av årets Phøs.  
b) att bistå Phøset med hjälp under nollningen och under andra 

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

evenemang.  
 

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

 
§ 12:3 Hufvudphaddrar  

Hufvudphaddrarna är de som ansvarar för phaddergrupperna. Ansvariga för 
Hufvudphaddrarna är Phøset. Huvudphaddrar utses efter behov under 
vårterminen av Phøset i samråd med en oberoende part, förslagsvis 
valberednignen eller representant från kåren.  
 
Hufvudphaddrarna består av: 
- Hufvudphadder (12 st) 
 
Det åligger Hufvudphaddrarna:  
a) att ansvara för Phaddergrupperna.  
b) att vara pPhösets högra hand och avlasta pPhöset i deras planering och 

genomförande av nollningen.  
c) att se till så att varje nolla i sin phaddergrupp känner sig välkommen på 

Sektionen. 
 

KAP 13   GRANSKNING 
§ 13:1 Revisorer  

Revisorernas främsta uppgift är att opartiskt granska Sektionens transaktioner så 
att dessa kan betraktas som helt oklanderliga i enlighet med god 
redovisningssed ur teknologsynpunkt.  
 
Revisorerna består av:  
- Styrelserevisor (2 st) 
- Sexmästerirevisor (2 st) 
- Caférevisor (2 st) 

 
Det åligger Revisorerna:  
a) att vara myndiga 
b) att inte ha något övrigt uppdrag med ekonomiansvar på sektionen 
c) att under verksamhetsåret granska Sektionens, Sexmästeriets och 

Cafémästeriets verksamhet, samt deras löpande bokföring.  



 

 

d) att skriva en revisionsberättelse över Sektionens, Sexmästeriets och 
Cafémästeriets ekonomiska verksamhet och presentera denna, samt 
eventuellt föreslå terminsmötet att ansvarsbefria Sektionen, Sexmästeriet 
och Cafémästeriet, vid närmast efterföljande Vårterminsmöte.  

e) att tillsammans med Ordföranden följa upp terminsmötes beslut och 
presentera en beslutsuppföljning på terminsmötena.  

f) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 
verksamhetsåret.  

g) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 
skiftesgasquen.  

h) att i samråd med Sektionens Ordförande genomföra en revidering av 
Branschdagsföreningen.  

 
 
Om det visar sig att Skattmästaren, tre år efter det att han blivit ansvarsbefriad, 
överlämnar ett kuvert med 8000 kr till sektionen inkompetensförklaras 
revisorerna. 
 

KAP 17   FUNKTIONÄRSTRÄFFAR 
§ 17:2 Styrelseskifte  

För att åstadkomma en bra avlämning mellan den avgående och pågående 
Styrelsen bjuder traditionen att dessa stänger in sig i lämplig stuga under en helg 
för att utbyta erfarenheter.  
 
Det åligger styrelseskiftet:  
a) att avgående Styrelse lägger upp programmet.  
b) att Sektionen står för hyran och deltagarna för mat och resa.  
c) att tillträdande Ordförande och Skattmästare ska utses som nya 

firmatecknare.  
d) att tillträdande Cafémästare, Sexmästare och Sexkassör ska utses till 

prokurister för respektive utskott.  
e) att tillträdande Styrelse ska presentera ett bra gyckel för den avgående 

Styrelsen. 
 

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

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

o) att årligen budgetera för L-teks representation till nordiskt möte.  
p) 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 5 
Propositioner  
 
 
Ändringsförslag 3 - Reglemente 
 
Förslag: 
Caféet har i dagsläget svårt att få jobbare och då nissarnas arbetsbelastning inte är så hög 
anser vi att de borde vara mer delaktiga i den dagliga caféverksamheten. Om fler nissar tas in 
kan de ordna evenemang på egen hand utan att belasta caféförmännen. Dessutom blir det 
lättare att hitta datum för mindre evenemang då fler är med, och att allt ansvar inte hamnar på 
en person ifall någon eller några är borta. Reglementet säger idag att nissarna ska anordna 
varma luncher regelbundet, vilket gör att det inte anordnas så ofta. Därför vill vi bestämma att 
de ska anordna varma luncher två gånger per läsperiod istället och dessutom utöka deras 
ansvarsområde, samt att de ska jobba i caféet.   
 
Nuvarande avsnitt: 
§ 7:1:4 Cafénisse   
  Det åligger Cafénissarna(2-3 st) 

a) att regelbundet se till att V-café erbjuder varma luncher. 
b) att regelbundet se till att V-café erbjuder hembakat fika. 
c) att ha huvudansvaret för att planera events såsom temadagar, bruncher och 

tackfester. 
d) att regelbundet under terminen arrangera städdagar i caféet för att hålla 

köket/förrådet i bra skick. 

 
 
 
Ändras till: 
§ 7:1:4 Cafénisse 
  Det åligger Cafénissarna(2-3 st) (3-5 st) 

a) att regelbundet två gånger per läsperiod se till att V-café erbjuder varma luncher. 
b) att regelbundet minst en gång i månaden se till att V-café erbjuder hembakat fika. 

Bland annat att servera passande rätter på minst fyra högtidsdagar. Exempelvis 
kanelbullens dag och fettisdagen. 

c) att ha huvudansvaret för att planera events såsom temadagar, bruncher och 
tackfester. 

d) att regelbundet under terminen arrangera städdagar i caféet för att hålla 
köket/förrådet i bra skick. 

e) att jobba i caféet 1-2 gånger per läsperiod (per nisse). 

  



 

 

Bilaga 5 
Propositioner  
 
 
Ändringsförslag 4 - Reglemente 
 
Förslag: 
Tydlighet är viktig för att förstå vad en post innebär därför föreslås en del förtydliganden och 
ändringar i hustomteriets reglemente. Därför yrkar styrelsen på att flytta vissa att-satser från 
att det åligger troligtvis hustomteriet till att det åligger.  
 
Nuvarande avsnitt: 
§ 7:2 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. 
 
 Det åligger Hustomteriet: 

a) att bestå av Hustomte och 4-6 st Tomtenissar. 
b) att i största och minsta allmänhet fixa och pilla på sektionen 
c) att eventuella fel upptäcks på ett tidigt stadium och omedelbart åtgärdas. 
d) att arrangera V-sektionens årliga 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 tillse att V-grillen är ren, snygg och hel fr.o.m. april t.o.m. september. 
d) att komma med nya idéer om vad som ska fixas och piffas till på Sektionen. 
e) 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. 
f) att ej förneka sig att klistra fast små etiketter som vittnar om de stordåd som 

utförts under hemliga former. 
g) att laga och förbättra Sektionens realkapital så långt som möjligt. 
h) att se till att hustomten inför sitt tillträde införskaffar en luva av digniteten 

åtminstone 40 cm lång. 
i) att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast dagen före 

storskiphtet. 
j) att ha större horisont än enbart caféet. 
k) 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. 
 

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

 
Ändras till: 
§ 7:2 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. 
 Det åligger Hustomteriet: 

a) att bestå av Hustomte och 4-6 st Tomtenissar. 
b) att i största och minsta allmänhet fixa och pilla på sektionen 
c) att eventuella fel upptäcks på ett tidigt stadium och omedelbart åtgärdas. 
d) att arrangera V-sektionens årliga funktionärstack 
e) att tillse att V-grillen är ren, snygg och hel fr.o.m. april t.o.m. september. 
f) 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. 

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

 
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 tillse att V-grillen är ren, snygg och hel fr.o.m. april t.o.m. september. 
d) att komma med nya idéer om vad som ska fixas och piffas till på Sektionen. 
e) 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. 
f) att ej förneka sig att klistra fast små etiketter som vittnar om de stordåd som 

utförts under hemliga former. 
g) att laga och förbättra Sektionens realkapital så långt som möjligt. 
h) att se till att hustomten inför sitt tillträde införskaffar en luva av digniteten 

åtminstone 40 cm lång. 
i) att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast dagen före 

storskiphtet. 
j) att ha större horisont än enbart caféet. 
k) 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. 

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

  



 

 

 
Bilaga 5 
Propositioner  
 
 
Ändringsförslag 5 - Reglemente 
 
Förslag: 
Reglementet säger idag att infogruppen består av infochefen och PR-gruppen. Styrelsen 
föreslår att avveckla utskottet PR-gruppen och därmed lägga posterna Webmaster, 
Sektionsfotografer, Artdirektor samt Merchansvarig under Informationsgruppen istället. Detta 
för att skapa en tydlig uppbyggnad av utskottet, Informationsgruppen, samt skapa en mer 
enhetlighet mellan sektionens stadgar och reglemente. 
 
 
Nuvarande avsnitt: 

 
§ 10:1 Informationsgruppen 

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

 
  Informationsgruppen består av: 

- Infochefen 
- PR-gruppen 

 
 Det åligger Informationsgruppen: 

a) att handha försäljning av overaller och märken m.m. speciellt med hänsyn till 
nollningen. 

 
§ 10:1:1 PR-gruppen 

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

  
Det åligger Webbgruppen: 
a)      att informera om Sektionen på hemsidan. 
b)     att se till att informationen är aktuell. 

  
Det åligger Fotograferna: 
a) att genom bildmediet dokumentera Sektionens större evenemang såsom 

Nollegasque, Vinterfesten, Branschdagen, Temasläpp, Volleybollturneringen, 
nollning samt eventuella jubiléer. 

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

c) att kontinuerligt uppdatera sektionens sociala medier och hemsida med sina 
alster. 



 

 

d) att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast dagen före 
storskiphtet. 

  
Fotografernas främsta uppgift är att dokumentera Sektionens verksamhet åt 
eftervärlden genom utövande av fotokonsten och ev. andra snilleblixtar. 

  
Om Fotograferna dokumenterar ett helt jubileum med linsskydden på 
inkompetensförklaras Fotograferna. 

  
Det åligger Artdirektor: 
a) att bistå med diverse designarbete och idéer 
b) att hjälpa till med utformning av planscher och hemsidan 
 
Det åligger Merchansvarig: 
a) att ansvara för utveckling av merch och webshopen. 
b) att ansvara för försäljning, lager, inventering och varuutlämning av V-

sektionens merch. 
Ändras till: 
§ 10:1 Informationsgruppen 

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

 
  Informationsgruppen består av: 

- Infochefen 
- PR-gruppen 
- Webmaster (1-2 st) 
- Sektionsfotografer (2-4 st) 
- Artdirektor (1-2 st) 
- Merchansvarig (1 st) 

 
 Det åligger Informationsgruppen: 

a) att handha försäljning av overaller och märken m.m. speciellt med hänsyn till 
nollningen. 

 
§ 10:1:1 Webmaster  
 Det åligger Webmaster: 

a) att informera om Sektionen på hemsidan. 
b) att se till att informationen är aktuell. 

 
§ 10:1:2 Sektionsfotografer 
 Det åligger Sektionsfotograferna: 

a) att genom bildmediet dokumentera Sektionens större evenemang såsom 
Nollegasque, Vinterfesten, Branschdagen, Temasläpp, Volleybollturneringen, 
nollning samt eventuella jubiléer.  

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

c) att kontinuerligt uppdatera sektionens sociala medier och hemsida med sina 
alster.  

d) att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast dagen före 
storskiphtet.  

 
Fotografernas främsta uppgift är att dokumentera Sektionens verksamhet åt 
eftervärlden genom utövande av fotokonsten och ev. andra snilleblixtar. 

  
Om Fotograferna dokumenterar ett helt jubileum med linsskydden på 
inkompetensförklaras Fotograferna. 
 

 
§ 10:1:3 Artdirektor 



 

 

 Det åligger Artdirektorn: 
a) att bistå med diverse designarbete och idéer 
b) att hjälpa till med utformning av planscher och hemsidan 

 
§ 10:1:4 Merchansvarig 
 Det åligger Merchansvarig: 

a) att ansvara för utveckling av merch och webshopen 
b) att ansvara för försäljning, lager, inventering och varuutlämning av V-

sektionens merch 
  
 
§ 10:1:1 PR-gruppen 

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

  
Det åligger Webbgruppen: 
a)      att informera om Sektionen på hemsidan. 
b)     att se till att informationen är aktuell. 

  
 Det åligger Fotograferna: 

a) att genom bildmediet dokumentera Sektionens större evenemang såsom 
Nollegasque, Vinterfesten, Branschdagen, Temasläpp, Volleybollturneringen, 
nollning samt eventuella jubiléer. 

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

c) att kontinuerligt uppdatera sektionens sociala medier och hemsida med sina 
alster. 

d) att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast dagen före 
storskiphtet. 

 
Fotografernas främsta uppgift är att dokumentera Sektionens verksamhet åt 
eftervärlden genom utövande av fotokonsten och ev. andra snilleblixtar. 

  
Om Fotograferna dokumenterar ett helt jubileum med linsskydden på 
inkompetensförklaras Fotograferna. 

  
Det åligger Artdirektor: 
a) att bistå med diverse designarbete och idéer 
b) att hjälpa till med utformning av planscher och hemsidan 
 
Det åligger Merchansvarig: 
a) att ansvara för utveckling av merch och webshopen. 
b) att ansvara för försäljning, lager, inventering och varuutlämning av V-sektionens 

merch. 
 

  



 

 

Bilaga 5 
Propositioner  
 
 
Ändringsförslag 6 - Reglemente 
 

Förslag: 
Sedan införandet av styrelseposten Vice Ordförande har vissa arbetsuppgifter inom styrelsen 
omfördelas för att avlasta resterande styrelseposter. 
Vi föreslår: 

- att huvudansvaret för Höstterminsmötet flyttas från Øverphøset till Vice Ordförande i 
reglementet 

- att införa huvudansvar för Vårterminsmötet och lägga detta under Vice Ordförande 
Detta för att dessa av arbetsuppgifter anses mer relevanta för en Vice Ordförande än ett 
Øverphøs. 
 
 
Nuvarande avsnitt: 
 
KAP 4   VICE ORDFÖRANDE  
§ 4 Vice Ordförande  

Vice Ordförande skall vara insatt i Ordförandes arbete och skall kunna ersätta 
denne då ordförande inte kan medverka, samt hjälpa ordförande i dennes arbete.  
 
Det åligger Vice Ordförande:  
a) att hålla kontakt med programmutskotten och BIIF-representant samt 

övriga funktionärer.  
b) att sammankalla till möte med programutskottsordföranden och 

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

terminsstart i augusti.  
g) att ansvara för att styrelsen anordnar det årliga Storskiphtet under läsperiod 

3.  
h) att hålla kontakt med vänsektioner på andra universitet. i) att ingå i 

Strategigruppen som Taktiker.  
i) att gå på kårens Vice Ordförande-kollegiemöten.  
j) att ingå i TLTH:s valnämnd.  

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

 

KAP 12   ØVERPHØS  
§ 12 Øverphøs  



 

 

Øverphøset samordnar Phøset och dess verksamhet, samt ser till att ingen nolla 
känner sig ovälkommen. Øverphøsets främsta ansvar är att tillgodose att V-
sektionen årligen får bästa möjliga nollning utefter de förutsättningar som ges.  
 
Det åligger Øverphøset:  
a) att ansvara för att det ur såväl nollors, phaddrars, funktionärers och 

omvärldens perspektiv genomförs en kul och händelserik nollning.  
b) att tillgodose en god kontakt mellan Phøset och övriga funktionärer samt 

medlemmar på V-sektionen.  
c)  
d) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
e) att inneha det huvudsakliga ansvaret för planeringen inför V-sektionens 

höstterminsmöte samt i samråd med Valberedningen anordna en 
sektionssafari i god tid innan detta.  

f) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 
verksamhetsåret.  

g) att representera V-sektionen i TLTHs Øverphøskollegie.  
h) att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid styrelseskiftet.  

 
Om Øverphøset inte bjuder på en spektakulär uppvisning under den årliga 
Øverphøshinderbanan och nollor därav inte underhålls kommer Øverphøset 
genast inkompetensförklaras. Om nollor har felande skrattmuskler kommer 
istället denna/dessa att inkompetensförklaras. 

 
 
 
Ändras till: 
KAP 4   VICE ORDFÖRANDE  
 
§ 4 Vice Ordförande  

Vice Ordförande skall vara insatt i Ordförandes arbete och skall kunna ersätta 
denne då ordförande inte kan medverka, samt hjälpa ordförande i dennes arbete.  
 
Det åligger Vice Ordförande:  
a) att hålla kontakt med programmutskotten och BIIF-representant samt 

övriga funktionärer.  
b) att sammankalla till möte med programutskottsordföranden och 

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

terminsstart i augusti.  
g) att ansvara för att styrelsen anordnar det årliga Storskiphtet under läsperiod 

3.  
h) att hålla kontakt med vänsektioner på andra universitet. i) att ingå i 

Strategigruppen som Taktiker.  
i) att gå på kårens Vice Ordförande-kollegiemöten.  
j) att ingå i TLTH:s valnämnd.  
k) att inneha det huvudsakliga ansvaret för planeringen inför V-sektionens 

höstterminsmöte samt i samråd med Valberedningen anordna en 
sektionssafari i god tid innan detta.  

l) att inneha det huvudsakliga ansvaret för planeringen inför V-sektionens 
vårterminsmöte 
 

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

 



 

 

 
 

KAP 12   ØVERPHØS  
 
§ 12 Øverphøs  

Øverphøset samordnar Phøset och dess verksamhet, samt ser till att ingen nolla 
känner sig ovälkommen. Øverphøsets främsta ansvar är att tillgodose att V-
sektionen årligen får bästa möjliga nollning utefter de förutsättningar som ges.  
 
Det åligger Øverphøset:  
a) att ansvara för att det ur såväl nollors, phaddrars, funktionärers och 

omvärldens perspektiv genomförs en kul och händelserik nollning.  
b) att tillgodose en god kontakt mellan Phøset och övriga funktionärer samt 

medlemmar på V-sektionen.  
c)  
d) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
e) att inneha det huvudsakliga ansvaret för planeringen inför V-sektionens 

höstterminsmöte samt i samråd med Valberedningen anordna en 
sektionssafari i god tid innan detta.  

f) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 
verksamhetsåret.  

g) att representera V-sektionen i TLTHs Øverphøskollegie.  
h) att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid styrelseskiftet.  

 
Om Øverphøset inte bjuder på en spektakulär uppvisning under den årliga 
Øverphøshinderbanan och nollor därav inte underhålls kommer Øverphøset 
genast inkompetensförklaras. Om nollor har felande skrattmuskler kommer 
istället denna/dessa att inkompetensförklaras. 

  



 

 

Bilaga 5 
Propositioner  
 
 
Ändringsförslag 7 - Reglemente 
 

Förslag: 
För att Skattmästaren skall ha koll på att sektionens utskott ej överskrider sina budgetposter så 
anser vi att de ska rapportera in budget inför Vårterminsmötet eller inför varje aktivitet. Detta 
står med under vissa utskott men inte i alla.  
 
Vi föreslår: 

- att införa så att det åligger alla utskott att lägga förslag på budget till Skattmästaren 
inför Vårterminsmötet eller inför varje aktivitet 

- att revidera reglementet så att det åligger utskotten/utskottsordföranden att lägga 
förslag på budget till Skattmästaren istället för till hela Styrelsen. 

 
 
Nuvarande avsnitt: 
 
KAP 4   VICE ORDFÖRANDE 
§ 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 samt gå på programsittningen.  
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 

 
§ 4:3 L-tek  

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



 

 

a) att anordna minst 2 programriktade events per år för Lantmäteristudenter.  
b) att planera och ha hand om programveckan för Lantmäteristudenterna 

under nollningen, samt gå på programsittningen.  
c) att inte konkurrera med sektionens övriga events.  
d) att löpande uppdatera Vice Ordförande om deras arbete.  
e) att främja Lantmäteristudenternas sociala kompetens så denna ej 

försvinner.  
f) att bestå av en Lantmästare samt 3-5 Lantisar.  
g) att arrangera/åka på Nordiskt möte och att ha företräde till att delta i 

Nordiskt möte, övriga platser fylls i första hand upp av Lantmäteristudenter 
i styrelsen.  

h) att tillsammans med Valberedningen utse en Balmästare i samband med 
Vårterminsmötet var femte år med start år 2021.  

i) att internt välja en Nordiskt Möte-ansvarig som sköter kontakten med de 
övriga deltagarna samt arrangerar mötet då det hålls i Sverige.  

j) att ansvara över underhåll på L-vägen samt L-tek-rummet. L-tek ska internt 
välja en lokalansvarig, det åligger den ansvariga att gå på 
Husstyrelsemötena i E-huset.  

k) att ansvara för uthyrning av värdeskåpen på L-vägen.  
 

Det åligger Lantmästaren:  
a) att ansvara för L-teks verksamhet  
b) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete  
c) att hålla god kontakt med husprefekten  

 
Det åligger Lantisar:  
a) att bestå av 3-5 personer  
b) att bistå Lantmästaren i det löpande arbetet 

 

KAP 6   AKTU-ORDFÖRANDE  
§ 6 AktU-ordförande  

Aktivitetsutskottsordförande ansvarar för att erbjuda en stor mängd av roliga 
aktiviteter i syfte att knyta samman sektionen och ge sektionsmedlemmarna en 
rolig paus från studierna. Dessutom ska Aktivitetsutskottsordförande hålla ett 
vakande öga på övriga styrelseledamöter (främst Ordförande) så de fullföljer 
sina uppdrag och Styrelsens beslut på ett tillfredsställande sätt.  
 
Det åligger alltså Aktivitetsutskottsordförande:  
a) att sammankalla aktivitetsutskottet (de aktiverade och sportchefen) några 

gånger per termin för att sammanföra allas idéer om kommande aktiviteter 
för V-studenterna.  

b) att göra en budget för varje aktivitet som presenteras för styrelsen för 
godkännande.  

c) att efter varje aktivitet presentera resultatet för styrelsen.  
d) att ansvara för funktionärsträffarna.  
e) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid 

styrelseskiftet.  
f) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
g) att representera V-sektionen i TLTHs Aktivitetskollegie.  
h) att se till att BIIFs Sportbas alltid är adjungerad till AktUs möten samt 

kontinuerligt hålla denna informerad. 
 
 
6:2 Tandemgeneraler  

Det åligger Tandemgeneralerna:  
a) att se till att Sektionen representeras och syns mycket under 

tandemstafetten de åren denna går av stapeln.  
b) att lägga fram en rimlig budget för styrelsen senast sex veckor innan 

arrangemanget  



 

 

c) att boka och fixa allt.  
d) att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 

skiftesgasquen.  
e) att sköta Tandemcykelns kontinuerliga behov av underhåll. 

 

KAP 7   CAFÉMÄSTARE  
§ 7:1:1 Cafékassör  

Det åligger Cafékassören:  
a) att sköta V-cafés ekonomi, så som att betala fakturor, banka pengar och 

bokföra.  
b) att vara färdig med sin ekonomiska redovisning senast fem läsdagar före 

närmast påföljande Vårterminsmöte.  
c) att ha ett gott samarbete med Cafémästaren och meddela denne om det 

ekonomiska läget.  
d) att inför Vårterminsmötet presentera ett förslag på budget till Styrelsen.  

§ 7:2 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.  
 
Det åligger Hustomteriet:  
a) att bestå av Hustomte och 4-6 st Tomtenissar.  
b) att i största och minsta allmänhet fixa och pilla på sektionen  
c) att eventuella fel upptäcks på ett tidigt stadium och omedelbart åtgärdas.  
d) att arrangera V-sektionens årliga 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 tillse att V-grillen är ren, snygg och hel fr.o.m. april t.o.m. september.  
d) att komma med nya idéer om vad som ska fixas och piffas till på 

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

som utförts under hemliga former.  
g) att laga och förbättra Sektionens realkapital så långt som möjligt.  
h) att se till att hustomten inför sitt tillträde införskaffar en luva av digniteten 

åtminstone 40 cm lång.  
i) att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast dagen före 

storskiphtet.  
j) att ha större horisont än enbart caféet.  
k) 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.  
 

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

 

KAP 8   NÄRINGSLIVSORDFÖRANDE  
§ 8 Näringslivsordförande  

Det åligger Näringslivsordförande:  
a) att ha övergripande ansvar för Sektionens sökande av sponsorer.  
b) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  



 

 

c) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast vid styrelseskiftet.  
d) att representera V-sektionen i TLTHs industrikontaktkollegie.  
e) att samordna sektionens arbete med sökande av nollningssponsring. Detta 

arbete bör utföras av ett phøs samt en arbetsgrupp bestående av 
näringslivsordförande själv och motsvarande representant från BIIF.  

f) att se till att Näringslivsgruppen jobbar med likvärdig andel för varje 
program samt med bredd inom programmen.  
 

KAP 9   SEXMÄSTARE  
§ 9:1:2 Sexkassören  

Sexkassören sköter Sexmästeriets ekonomi och bokföring.  
Det åligger Sexkassören:  
a) att sköta Sexmästeriets ekonomi.  
b) att lämna skriftlig ekonomisk redovisning till Styrelsen senast fjorton dagar 

efter varje evenemang.  
c) att vara färdig med sin ekonomiska redovisning senast 5 läsdagar före 

närmast påföljande vårterminsmöte.  
d) att Sexkassörens huvudsakliga klädsel vid servering skall vara skjorta, kilt 

och frack.  
e) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast dagen före 

skiftesgasquen 
§ 9:3 V-arité  

V-arité uppgift är att främja spex och underhållning på sektionen.  
 
Det åligger V-arité:  
a) att bestå av en spexmästare, spexare, sångcanteurer samt 

Sångarstridsansvarig.  
b) att framföra spex och underhållning på sektionsarrangemang där det av 

Vsektionen efterfrågas  
c) att inte konkurrera med Phöset om spextillfällen under nollningen  
d) att sångcanteurerna i samråd Sexmästeri och/eller övriga inblandade 

planerar ett körschema inför de sittningar som kräver det  
e) att framföra ett pausspex på höstterminsmötet och att detta spex maximalt 

får pågå i 3 minuter och 37 sekunder, såvida inte V-sektionens ordförande 
på förhand via ett handskrivet brev önskat annat. Spexet ska enligt 
tradition:  

1. driva med stadgan  
2. driva med V-sektionens avgående ordförande  
3. vara underhållande  

 
Det åligger Spexmästaren:  
a) att ansvara för Spexmästeriets verksamhet  
b) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete  
 
Det åligger Sångcanteurerna:  
a) att bestå av en till två Sångcanteurer  
b) att leda sångerna under sektionens fester samt att bistå de som spexar med 

praktiska hjälpmedel  
c) att i samråd med Sexmästeri och/eller övriga inblandade planera ett 

körschema inför de sittningar som kräver det  
 

Det åligger Spexarna:  
a) att bestå av 4-6 personer  
b) att bistå Spexmästaren i det löpande arbetet  

 
Det åligger Sångarstridsansvarig:  
a) att sammankalla sektionens mest skönsjungande medlemmar för att under 

Sångarstriden fylla Gasquesalen med de ljuvligaste av toner.  
b) att inför vårterminsmötet redovisa en budget för styrelsen.  



 

 

c) att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 
Storskiphtet.  

 
Om Sångarstridsansvarig ertappas med att missta ett D-moll för ett C-dur 
inkompetensförklaras densamme omedelbart.  

 
§ 9:4 Jubileumsgeneral  

Jubileumsgeneralens uppgift är att engagera såväl nya som gamla V-teknologer 
samt att ansvara för samtliga arrangemang under jubileum firat av Sektionen. 
Jubileumsgeneral väljs vart femte år med start hösten 1998.  
 
Det åligger Jubileumsgeneralen: 
a) att utse en Jubelkommitté som ansvarar för jubileet.  
b) att om tid och intresse finnes se till att ett jubileumsspex anordnas.  
c) att se om att före detta medlemmar av Sektionen anmodas till 

festligheterna.  
d) att arrangera en hejdundrande fest!  
e) att lämna skriftligt testamente i Styrelsens jubileumspärm senast sin 

avgångsdag.  
 

Om kulisserna under jubelspexet faller samman inkompetensförklaras 
Jubileumsgeneralen. 

 

KAP 10   INFORMATIONSCHEF  
§ 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 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.  

 

KAP 11   UTBILDNINGSMINISTER  
§ 11 Utbildningsminister  



 

 

Det åligger Utbildningsministern:  
a) att representera studieråden i sektionens styrelse.  
b) att representera sektionen tillsamman med studierådsordförandena i 

TLTH:s studierådskollegie.  
c) att ansvara för sektionens likabehandlingsarbete tillsammans med 

likabehandlingsombuden  
d) att vid behov sammankalla sektionens studerandeskyddsombud och föra 

deras talan vid styrelsemötena  
e) att ansvara för sektionens internationella arbete tillsammans med 

världsmästarna.  
f) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
h) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid 

styrelseskiftet.  
 

KAP 12   ØVERPHØS 
§ 12:1 Phøset  

Phøsets absolut viktigaste uppgift är att i enlighet med växthuseffekten odla 
fram en god grund för framtida funktionärskarriärsfunderingar hos nollorna 
små. Phøset bör bestå av mellan 5 och 7 personer inklusive Øverphøs.  
 
Det åligger Phøset:  
a) att genomföra en, ur nollornas synvinkel, kul och händelserik nollning. 
b) att inför vårterminsmötet presentera ett förslag på budget till styrelsen. 
c) att aktivt söka sponsring till nollningen. Detta sker i nära samarbete med 

Näringslivsordförande som med fördel samordnar arbetet.  
d) att under nollningen ha minst en uppsättning speciella phøskläder.  
e) att utse en extremt ansvarig Phøsare för varje arrangemang under 

nollningen (bortsett från phøsfesten). Denna Phøsare skall vara kapabel att 
köra bil och känna extra ansvar för att arrangemangets utveckling.  

f) att hålla fast vid de traditioner som finns vid phøs-skiftet.  
g) att de inte bör bestå av mer än 3st. 1-årsstudenter.  
h) att köpa sin rekvisita i samråd med Infochefen.  
i) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast sista läsdagen på 

höstterminen.  
 
 

 
Ändras till: 
KAP 4    VICE ORDFÖRANDE  
§ 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 samt gå på programsittningen.  
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  



 

 

c) att göra en budget för varje aktivitet som presenteras för Skattmästaren för 
godkännande.  
 

Det åligger VoVvar:  
a) att bestå av 3-5 personer  
b) att bistå VoV-mästaren i det löpande arbetet 

 
§ 4:3 L-tek  

L-teks uppgift är att ge Lantmäteristudenterna en naturlig mötesplats genom 
skapandet av events.  
 
Det åligger L-tek:  
a) att anordna minst 2 programriktade events per år för Lantmäteristudenter.  
b) att planera och ha hand om programveckan för Lantmäteristudenterna 

under nollningen, samt gå på programsittningen.  
c) att inte konkurrera med sektionens övriga events.  
d) att löpande uppdatera Vice Ordförande om deras arbete.  
e) att främja Lantmäteristudenternas sociala kompetens så denna ej 

försvinner.  
f) att bestå av en Lantmästare samt 3-5 Lantisar.  
g) att arrangera/åka på Nordiskt möte och att ha företräde till att delta i 

Nordiskt möte, övriga platser fylls i första hand upp av Lantmäteristudenter 
i styrelsen.  

h) att tillsammans med Valberedningen utse en Balmästare i samband med 
Vårterminsmötet var femte år med start år 2021.  

i) att internt välja en Nordiskt Möte-ansvarig som sköter kontakten med de 
övriga deltagarna samt arrangerar mötet då det hålls i Sverige.  

j) att ansvara över underhåll på L-vägen samt L-tek-rummet. L-tek ska internt 
välja en lokalansvarig, det åligger den ansvariga att gå på 
Husstyrelsemötena i E-huset.  

k) att ansvara för uthyrning av värdeskåpen på L-vägen.  
 

Det åligger Lantmästaren:  
a) att ansvara för L-teks verksamhet  
b) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete  
c) att hålla god kontakt med husprefekten  
d) att göra en budget för varje aktivitet som presenteras för Skattmästaren för 

godkännande.  
 

Det åligger Lantisar:  
a) att bestå av 3-5 personer  
b) att bistå Lantmästaren i det löpande arbetet 

 

KAP 6   AKTU-ORDFÖRANDE  
§ 6 AktU-ordförande  

Aktivitetsutskottsordförande ansvarar för att erbjuda en stor mängd av roliga 
aktiviteter i syfte att knyta samman sektionen och ge sektionsmedlemmarna en 
rolig paus från studierna. Dessutom ska Aktivitetsutskottsordförande hålla ett 
vakande öga på övriga styrelseledamöter (främst Ordförande) så de fullföljer 
sina uppdrag och Styrelsens beslut på ett tillfredsställande sätt.  
 
Det åligger alltså Aktivitetsutskottsordförande:  
a) att sammankalla aktivitetsutskottet (de aktiverade och sportchefen) några 

gånger per termin för att sammanföra allas idéer om kommande aktiviteter 
för V-studenterna.  

b) att göra en budget för varje aktivitet som presenteras för styrelsen 
Skattmästaren för godkännande.  

c) att efter varje aktivitet presentera resultatet för styrelsen.  
d) att ansvara för funktionärsträffarna.  



 

 

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

f) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 
verksamhetsåret.  

g) att representera V-sektionen i TLTHs Aktivitetskollegie.  
h) att se till att BIIFs Sportbas alltid är adjungerad till AktUs möten samt 

kontinuerligt hålla denna informerad. 
 
 
§ 6:2 Tandemgeneraler  

Det åligger Tandemgeneralerna:  
a) att se till att Sektionen representeras och syns mycket under 

tandemstafetten de åren denna går av stapeln.  
b) att lägga fram en rimlig budget för styrelsen Skattmästaren senast sex 

veckor innan arrangemanget  
c) att boka och fixa allt.  
d) att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 

skiftesgasquen.  
e) att sköta Tandemcykelns kontinuerliga behov av underhåll. 

 
 
 

KAP 7   CAFÉMÄSTARE  
§ 7:1:1 Cafékassör  

Det åligger Cafékassören:  
a) att sköta V-cafés ekonomi, så som att betala fakturor, banka pengar och 

bokföra.  
b) att vara färdig med sin ekonomiska redovisning senast fem läsdagar före 

närmast påföljande Vårterminsmöte.  
c) att ha ett gott samarbete med Cafémästaren och meddela denne om det 

ekonomiska läget.  
d) att inför Vårterminsmötet presentera ett förslag på budget till Styrelsen 

Skattmästaren.  
 

§ 7:2 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.  
 
Det åligger Hustomteriet:  
a) att bestå av Hustomte och 4-6 st Tomtenissar.  
b) att i största och minsta allmänhet fixa och pilla på sektionen  
c) att eventuella fel upptäcks på ett tidigt stadium och omedelbart åtgärdas.  
d) att arrangera V-sektionens årliga funktionärstack  
e) att göra en budget för varje aktivitet som presenteras för 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 tillse att V-grillen är ren, snygg och hel fr.o.m. april t.o.m. september.  
d) att komma med nya idéer om vad som ska fixas och piffas till på 

Sektionen.  
e) 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.  



 

 

f) att ej förneka sig att klistra fast små etiketter som vittnar om de stordåd 
som utförts under hemliga former.  

g) att laga och förbättra Sektionens realkapital så långt som möjligt.  
h) att se till att hustomten inför sitt tillträde införskaffar en luva av digniteten 

åtminstone 40 cm lång.  
i) att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast dagen före 

storskiphtet.  
j) att ha större horisont än enbart caféet.  
k) 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.  
 

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

 

KAP 8   NÄRINGSLIVSORDFÖRANDE  
§ 8 Näringslivsordförande  

Det åligger Näringslivsordförande:  
a) att ha övergripande ansvar för Sektionens sökande av sponsorer.  
b) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
c) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast vid styrelseskiftet.  
d) att representera V-sektionen i TLTHs industrikontaktkollegie.  
e) att samordna sektionens arbete med sökande av nollningssponsring. Detta 

arbete bör utföras av ett phøs samt en arbetsgrupp bestående av 
näringslivsordförande själv och motsvarande representant från BIIF.  

f) att se till att Näringslivsgruppen jobbar med likvärdig andel för varje 
program samt med bredd inom programmen.  

g) att inför Vårterminsmötet presentera ett förslag på budget till 
Skattmästaren. 
 

KAP 9   SEXMÄSTARE  
§ 9:1:2 Sexkassören  

Sexkassören sköter Sexmästeriets ekonomi och bokföring.  
Det åligger Sexkassören:  
a) att sköta Sexmästeriets ekonomi.  
b) att lämna skriftlig ekonomisk redovisning till Styrelsen Skattmästaren 

senast fjorton dagar efter varje evenemang.  
c) att inför Vårterminsmötet presentera ett förslag på budget till 

Skattmästaren. 
d) att vara färdig med sin ekonomiska redovisning senast 5 läsdagar före 

närmast påföljande vårterminsmöte.  
e) att Sexkassörens huvudsakliga klädsel vid servering skall vara skjorta, kilt 

och frack.  
f) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast dagen före 

skiftesgasquen 
 

§ 9:3 V-arité  
V-arité uppgift är att främja spex och underhållning på sektionen.  
 
Det åligger V-arité:  
a) att bestå av en spexmästare, spexare, sångcanteurer samt 

Sångarstridsansvarig.  
b) att framföra spex och underhållning på sektionsarrangemang där det av 

Vsektionen efterfrågas  
c) att inte konkurrera med Phöset om spextillfällen under nollningen  
d) att sångcanteurerna i samråd Sexmästeri och/eller övriga inblandade 

planerar ett körschema inför de sittningar som kräver det  



 

 

e) att framföra ett pausspex på höstterminsmötet och att detta spex maximalt 
får pågå i 3 minuter och 37 sekunder, såvida inte V-sektionens ordförande 
på förhand via ett handskrivet brev önskat annat. Spexet ska enligt 
tradition:  

1. driva med stadgan  
2. driva med V-sektionens avgående ordförande  
3. vara underhållande  

 
Det åligger Spexmästaren:  
a) att ansvara för Spexmästeriets verksamhet  
b) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete  
 
Det åligger Sångcanteurerna:  
a) att bestå av en till två Sångcanteurer  
b) att leda sångerna under sektionens fester samt att bistå de som spexar med 

praktiska hjälpmedel  
c) att i samråd med Sexmästeri och/eller övriga inblandade planera ett 

körschema inför de sittningar som kräver det  
 

Det åligger Spexarna:  
a) att bestå av 4-6 personer  
b) att bistå Spexmästaren i det löpande arbetet  

 
Det åligger Sångarstridsansvarig:  
a) att sammankalla sektionens mest skönsjungande medlemmar för att under 

Sångarstriden fylla Gasquesalen med de ljuvligaste av toner.  
b) att inför vårterminsmötet redovisa en budget för styrelsen Skattmästaren 

senast sex veckor innan Sångarstriden.  
c) att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 

Storskiphtet.  
 
Om Sångarstridsansvarig ertappas med att missta ett D-moll för ett C-dur 
inkompetensförklaras densamme omedelbart.  
 

 
§ 9:4 Jubileumsgeneral  

Jubileumsgeneralens uppgift är att engagera såväl nya som gamla V-teknologer 
samt att ansvara för samtliga arrangemang under jubileum firat av Sektionen. 
Jubileumsgeneral väljs vart femte år med start hösten 1998.  
 
Det åligger Jubileumsgeneralen: 
a) att utse en Jubelkommitté som ansvarar för jubileet.  
b) att presentera ett förslag på budget till Skattmästaren senast 3 månader 

innan Jubileet sker. 
c) att om tid och intresse finnes se till att ett jubileumsspex anordnas.  
d) att se om att före detta medlemmar av Sektionen anmodas till 

festligheterna.  
e) att arrangera en hejdundrande fest!  
f) att lämna skriftligt testamente i Styrelsens jubileumspärm senast sin 

avgångsdag.  
 

Om kulisserna under jubelspexet faller samman inkompetensförklaras 
Jubileumsgeneralen. 
 

KAP 10   INFORMATIONSCHEF  
§ 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 inför Vårterminsmötet presentera ett förslag på budget till 

Skattmästaren. 
j) att köpa och saluföra sektionens märken.  
k) att samordna samtliga tröjinköp på sektionen (med berört utskott för design 

och näringslivsgruppen för spons).  
l) att lämna en verksamhetsberättelse till ordförande senast sista dagen på 

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

protokollet blir publicerat på hemsidan senast fem läsdagar efter mötets 
avslutande.  

p) att ansvara för anslagstavlorna.  
q) 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.  

 

KAP 11   UTBILDNINGSMINISTER  
§ 11 Utbildningsminister  

Det åligger Utbildningsministern:  
a) att representera studieråden i sektionens styrelse.  
b) att representera sektionen tillsamman med studierådsordförandena i 

TLTH:s studierådskollegie.  
c) att ansvara för sektionens likabehandlingsarbete tillsammans med 

likabehandlingsombuden  
d) att vid behov sammankalla sektionens studerandeskyddsombud och föra 

deras talan vid styrelsemötena  
e) att ansvara för sektionens internationella arbete tillsammans med 

världsmästarna.  
f) att inför Vårterminsmötet presentera ett förslag på budget till 

Skattmästaren. 
g) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
h) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid 

styrelseskiftet.  
 

KAP 12   ØVERPHØS 
§ 12:1 Phøset  

Phøsets absolut viktigaste uppgift är att i enlighet med växthuseffekten odla 
fram en god grund för framtida funktionärskarriärsfunderingar hos nollorna 
små. Phøset bör bestå av mellan 5 och 7 personer inklusive Øverphøs.  
 
Det åligger Phøset:  
a) att genomföra en, ur nollornas synvinkel, kul och händelserik nollning. 
b) att inför vårterminsmötet presentera ett förslag på budget till styrelsen 

Skattmästaren. 



 

 

c) att aktivt söka sponsring till nollningen. Detta sker i nära samarbete med 
Näringslivsordförande som med fördel samordnar arbetet.  

d) att under nollningen ha minst en uppsättning speciella phøskläder.  
e) att utse en extremt ansvarig Phøsare för varje arrangemang under 

nollningen (bortsett från phøsfesten). Denna Phøsare skall vara kapabel att 
köra bil och känna extra ansvar för att arrangemangets utveckling.  

f) att hålla fast vid de traditioner som finns vid phøs-skiftet.  
g) att de inte bör bestå av mer än 3st. 1-årsstudenter.  
h) att köpa sin rekvisita i samråd med Infochefen.  
i) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast sista läsdagen på 

höstterminen.   



 

 

 
Bilaga 5 
Propositioner  
 
 
Ändringsförslag 8 - Reglemente 
 
Förslag: 
För att sektionens verksamhet ständigt skall förbättras så tycker vi det är lämpligt att det 
åligger alla funktionärer att antingen skriva ett testamente eller beroende på funktionärspost 
bidra till ett testamente. Eftersom det är vanligt att många får sina testamenten sent föreslår vi 
även att detta revideras. 
 
Vi föreslår att sista dagen för inlämning av testamente ska revideras till sista dagen på 
verksamhetsåret och att följande poster ska lämna testamente:  

• Vice-Ordförande 
• VoV-mästare 
• Lantmästare 
• Cafékassör 
• Inköpschef 
• Cafénisse 
• Näringlivsansvarig VoV 
• Näringslivsansvarig Lant  
• Mentorskapssamordnare för Väg- och Vattenprogrammet 
• Mentorskapssamordnare för Lantmäteriprogrammet 
• Alumniansvariga 
• Källarmästare 
• Spexmästare 
• Webmaster 
• Artdirektor 
• Merchansvarig 
• Fanbärare 
• Studerandeskyddsombud 
• Likabehandlingsombud 
• Världsmästare 
• Sektionsansvariga för Her Tech Future 
• Peppare 
• Hufvudphaddrar 



 

 

 
Nuvarande avsnitt: 
 

KAP 3   ORDFÖRANDE  
§ 3 Ordförande  

Ordförande ska känna ansvar för hela Sektionens verksamhet och hålla god 
kontakt med omvärlden. Detta konkretiseras i följande förmaningar:  
 
Det åligger Ordförande:  
a) att representera Sektionen i alla officiella sammanhang, typ jubileum och 

invigningar.  
b) att kalla berörda till styrelsemöten och publicera en kallelse på sektionens 

hemsida.  
c) att hålla tal på uppropet, nollegasquen, Vinterfesten, Branschdagsgasquen 

samt eventuellt sektionsjubileum.  
d) att skriva verksamhetsberättelsen och lämna den till efterträdande styrelse 

senast fem läsdagar före påföljande vårterminsmöte. Denna ska baseras på 
samtliga mästeriers verksamhetsberättelser.  

e) att stolt bära sektionsregalierna till högtidsdräkt.  
f) att med inlevelse föra mystiken kring skiftet vidare.  
g) att hämta posten på Kåren och hos vaktmästaren minst två gånger per 

vecka. Om röd dag infaller någon vardag bör Ordförande inte hämta posten 
denna dag, ty post utdelas ej på röda dagar.  

h) att skicka glada vykort till sektionen så fort ordförande befinner sig mer än 
tre mil från V-huset.  

i) att hålla sig och Sektionen på god fot med Inspektor, Vaktmästare och 
Cafépersonal.  

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

k) att hålla ordning på beslutsuppföljningen mellan terminsmötena  
l) att som nybliven firmatecknare deltaga på C-certsutbildningen som hålls av 

tillståndsenheten.  
m) att representera V-sektionen i TLTHs ordförandekollegie.  
n) att vara minst 20 år gammal 

 

KAP 4   VICE ORDFÖRANDE  
§ 4 Vice Ordförande  

Vice Ordförande skall vara insatt i Ordförandes arbete och skall kunna ersätta 
denne då ordförande inte kan medverka, samt hjälpa ordförande i dennes arbete.  

 
Det åligger Vice Ordförande:  
a) att hålla kontakt med programmutskotten och BIIF-representant samt 

övriga funktionärer.  
b) att sammankalla till möte med programutskottsordföranden och 

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

terminsstart i augusti.  
g) att ansvara för att styrelsen anordnar det årliga Storskiphtet under läsperiod 

3.  
h) att hålla kontakt med vänsektioner på andra universitet. 
i) att ingå i Strategigruppen som Taktiker.  
j) att gå på kårens Vice Ordförande-kollegiemöten.  
k) att ingå i TLTH:s valnämnd.  

 



 

 

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

 
§ 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.  
b) att ständigt adjungera Styrelsens Ordförande till sina möten.  
c) 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.  

d) att under året via Vice Ordförande ständigt rapportera till Styrelsen om 
arbetet som pågår.  

e) att ta fram förslag för sektionens framtida verksamhet samt vara rådgivande 
i frågor som rör sektionens löpande verksamhet.  

f) att om styrelsen önskar, bistå med sin närvaro på styrelsemöten.  
g) att innehålla någon eller några som är väl införstådda med Sektionens 

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

förslagets art, där sedan beslut fattas.  
j) 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.  

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

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

Om Sektionen utvecklas genom att avvecklas inkompetensförklaras hela 
Strategigruppen. 

 
§ 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 samt gå på programsittningen.  
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 



 

 

 
§ 4:3 L-tek  

L-teks uppgift är att ge Lantmäteristudenterna en naturlig mötesplats genom 
skapandet av events.  
 
Det åligger L-tek:  
a) att anordna minst 2 programriktade events per år för Lantmäteristudenter.  
b) att planera och ha hand om programveckan för Lantmäteristudenterna 

under nollningen, samt gå på programsittningen.  
c) att inte konkurrera med sektionens övriga events.  
d) att löpande uppdatera Vice Ordförande om deras arbete.  
e) att främja Lantmäteristudenternas sociala kompetens så denna ej 

försvinner.  
f) att bestå av en Lantmästare samt 3-5 Lantisar.  
g) att arrangera/åka på Nordiskt möte och att ha företräde till att delta i 

Nordiskt möte, övriga platser fylls i första hand upp av Lantmäteristudenter 
i styrelsen.  

h) att tillsammans med Valberedningen utse en Balmästare i samband med 
Vårterminsmötet var femte år med start år 2021.  

i) att internt välja en Nordiskt Möte-ansvarig som sköter kontakten med de 
övriga deltagarna samt arrangerar mötet då det hålls i Sverige.  

j) att ansvara över underhåll på L-vägen samt L-tek-rummet. L-tek ska internt 
välja en lokalansvarig, det åligger den ansvariga att gå på 
Husstyrelsemötena i E-huset.  

k) att ansvara för uthyrning av värdeskåpen på L-vägen.  
 

Det åligger Lantmästaren:  
a) att ansvara för L-teks verksamhet  
b) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete  
c) att hålla god kontakt med husprefekten  

 
Det åligger Lantisar:  
a) att bestå av 3-5 personer  
b) att bistå Lantmästaren i det löpande arbetet 

 

KAP 5   SKATTMÄSTARE  
§ 5 Skattmästare  

Skattmästarens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla V- funktionärerna 
pengar i (av funktionären) önskad storlek, dock inom ramen för den precisa och 
verklighetsförankrade budget styrelsen lägger. Skattmästaren tilltalas av 
sektionens medlemmar med prefixet “Ung-“ plus förnamn. Detta gäller även 
skattmästare emeritus.  

 
Det åligger således Skattmästaren:  
a) att revidera liggande budget i samråd med övriga i styrelsen inför 

vårterminsmötet. Han/hon ska under höstterminsmötet presentera ett 
budgetförslag för kommande verksamhetsår, samt presentera en prognos för 
innevarande år.  

b) att presentera ett färdigt bokslut på vårterminsmötet snarast efter avgång. 
c) att om nödvändigt, uppdatera V-sektionens Ekonomipärm.  
d) att administrera utlämnandet och återtagandet av nycklar till sektionens 

förvaringsskåp och därtill hörande depositionsavgifter, mm. 
e) att stolt bära och använda det s.k. skattmästarglaset till högtidsdräkt. 
f) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid 

styrelseskiftet.  
g) att till styrelseskiftet tillse att erfoderliga blanketter för att skriva över 

berörda konton finns medtagna.  
h) att representera V-sektionen i TLTHs pengakollegie.  
i) att vara minst 20 år gammal  



 

 

j) att tillsammans med resten av styrelsen förvalta sektionens fonder. 

Om Skattmästaren ej fullföljer sin uppgift angående bokslut i utsatt tid eller 
otid, kommer han/hon omedelbart att inkompetensförklaras. Detsamma gäller 
om Skattmästaren lyckas undvika att få punchfläckar från sitt skattmästarglas på 
sin högtidsdräkt under ett helt verksamhetsår.  

§ 5:1 V-BiL-ansvariga  
V-BiL-ansvariga bör vara två personer som kan se skillnad på sommar- och 
vinterdäck samt montera lastgallret på rätt håll. V-BiL-ansvarigas uppgift är att 
se till att sektionens trotjänare och ögonsten rullar vidare utan större bekymmer.  
 
Det åligger V-BiL-ansvariga:  
a) att se till att utlåningen av V-BiL fungerar friktionsfritt. 
b) att alla som lånat V-BiLär väl medvetna om vilka regler som gäller vid 

dess användning. 
c) att eventuella fel upptäcks på ett tidigt stadium och omedelbart åtgärdas.  
d) att sköta V-BiL kontinuerliga behov av underhåll.  
e) att se till att V-BiL är ordentligt försäkrad och i övrigt laglydig.  
f) att indriva billånarnas bevis för tacksamhet.  
g) att ansvara för V-BiL:s bensinkort och se till att V-BiL är tankad vid 

utlåningarnas början. 
h) att arbeta nära och intimt med skattmästaren och göra allt för att underlätta 

dennes arbete.  
i) att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 

storskiphtet. 
 

KAP 6   AKTU-ORDFÖRANDE  
§ 6 AktU-ordförande  

Aktivitetsutskottsordförande ansvarar för att erbjuda en stor mängd av roliga 
aktiviteter i syfte att knyta samman sektionen och ge sektionsmedlemmarna en 
rolig paus från studierna. Dessutom ska Aktivitetsutskottsordförande hålla ett 
vakande öga på övriga styrelseledamöter (främst Ordförande) så de fullföljer 
sina uppdrag och Styrelsens beslut på ett tillfredsställande sätt.  
 
Det åligger alltså Aktivitetsutskottsordförande:  
a) att sammankalla aktivitetsutskottet (de aktiverade och sportchefen) några 

gånger per termin för att sammanföra allas idéer om kommande aktiviteter 
för V-studenterna.  

b) att göra en budget för varje aktivitet som presenteras för styrelsen för 
godkännande.  

c) att efter varje aktivitet presentera resultatet för styrelsen.  
d) att ansvara för funktionärsträffarna.  
e) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid 

styrelseskiftet.  
f) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
g) att representera V-sektionen i TLTHs Aktivitetskollegie.  
h) att se till att BIIFs Sportbas alltid är adjungerad till AktUs möten samt 

kontinuerligt hålla denna informerad. 
§ 6:1:2 Sportchefen  

Det åligger Sportchefen:  
a) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 

skiftesgasquen.  
b) att ansvara för idrottsmateriell i V-sektionens ägo samt tillse att en 

inventarielista för dessa finns. Inventarelistan skall bifogas testamentet.  
c) att representera Sektionen i TLTHs idrottskollegie samt TLTHs 

idrottsutskott.  
d) att sköta all kontakt med Victoriastadion gällande bokningar och 

veckoaktiviteter.  
 



 

 

Om det framkommer att Sportchefen tillbringar mindre än 40 timmar 
framför TV:n under ett normalt OS, inkompetensförklaras densamme 
omedelbart.  
 
 

§ 6:2 Tandemgeneraler  
Det åligger Tandemgeneralerna:  
a) att se till att Sektionen representeras och syns mycket under 

tandemstafetten de åren denna går av stapeln.  
b) att lägga fram en rimlig budget för styrelsen senast sex veckor innan 

arrangemanget  
c) att boka och fixa allt.  
d) att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 

skiftesgasquen.  
e) att sköta Tandemcykelns kontinuerliga behov av underhåll. 

 

KAP 7   CAFÉMÄSTARE  
§ 7 Cafémästaren  

Det åligger Cafémästaren:  
a) att ha övergripande koll på caféverksamheten, caféförmännen, 

inköpschefer, cafénissar och cafékassör.  
b) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
c) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast vid styrelseskiftet  
d) att representera V-sektionen i TLTHs cafémästarkollegie.  
e) att aktivt jobba med att förbättra utbudet i V-café  
f) att ansvara för uthyrningen av V-café  

 
§ 7:1:1 Cafékassör  

Det åligger Cafékassören:  
a) att sköta V-cafés ekonomi, så som att betala fakturor, banka pengar och 

bokföra.  
b) att vara färdig med sin ekonomiska redovisning senast fem läsdagar före 

närmast påföljande Vårterminsmöte.  
c) att ha ett gott samarbete med Cafémästaren och meddela denne om det 

ekonomiska läget.  
d) att inför Vårterminsmötet presentera ett förslag på budget till Styrelsen.  

§ 7:1:2 Inköpschef  
Det åligger inköpscheferna (2 st):  
a) att ansvara för att beställning till V-café  
b) att ansvara för att sortimentet är komplett  
c) att säkerställa att leveransen tas emot och packas upp  

§ 7:1:4 Cafénisse  
Det åligger Cafénissarna(2-3 st)  
a) att regelbundet se till att V-café erbjuder varma luncher.  
b) att regelbundet se till att V-café erbjuder hembakat fika.  
c) att ha huvudansvaret för att planera events såsom temadagar, bruncher och 

tackfester.  
d) att regelbundet under terminen arrangera städdagar i caféet för att hålla 

köket/förrådet i bra skick. 
 

KAP 8   NÄRINGSLIVSORDFÖRANDE  
§ 8 Näringslivsordförande  

Det åligger Näringslivsordförande:  
a) att ha övergripande ansvar för Sektionens sökande av sponsorer.  
b) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
c) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast vid styrelseskiftet.  



 

 

d) att representera V-sektionen i TLTHs industrikontaktkollegie.  
e) att samordna sektionens arbete med sökande av nollningssponsring. Detta 

arbete bör utföras av ett phøs samt en arbetsgrupp bestående av 
näringslivsordförande själv och motsvarande representant från BIIF.  

f) att se till att Näringslivsgruppen jobbar med likvärdig andel för varje 
program samt med bredd inom programmen.  

 
§ 8:1 Näringslivsgruppen  

Näringslivsgruppens främsta uppgift är att hålla kontakten mellan näringsliv och 
teknologer öppen så att ingen må glömma den andres gruppexistens.  

 
Det åligger Näringslivsgruppen:  
a) att för teknologernas bästa upprätthålla goda kontakter med näringslivet.  
b) att främja teknologernas möjligheter till praktik.  
c) att utöver Näringslivsordförande bestå av en Näringslivsansvarig Lant, en 

Näringslivsansvarig VoV, mellan fyra till sex näringslivskontakter, två 
Mentorskapssamordnare för Väg- och Vattenprogrammet, två 
Mentorskapssamordnare för Lantmäteriprogrammet samt Alumniansvariga.  

d) att de bör bestå av en blandning av studenter från de olika programmen.  
e) att jobba för att alla delar av branschen blir en del i lunchföreläsningar, 

casekvällar och dylikt. Både att spegla sektionens program och 
programmens olika inriktningar.  

f) att jobba mot målet att det ska hållas minst fyra lunchföreläsningar riktade 
enbart mot Lantmäteristudenter och minst sex lunchföreläsningar riktade 
enbart mot Väg- och Vattenstudenter under varje år.  

g) att ha en till tre Alumniansvariga i gruppen vars uppgift är att föra 
kontinuerlig kontakt med utexaminerade studenter vid något av sektionens 
program (Alumner). Uppgiften innebär att ge mervärde för Alumner och för 
de nuvarande studenterna genom samarbeten, studiebesök, sittningar och 
liknande. Det åligger Alumniansvariga att tillsammans med Concretum 
arrangera en alumniåterträff vart femte år med start 2018.  

h) att Mentorskapssamordnare för Väg- och Vattenprogrammet och 
Mentorskapssamordnare för Lantmäteriprogrammet ska väljas på 
Vårterminsmötet och ha verksamhetsåret förste juli - siste juni.  
 

Om endast Näringslivsgruppens medlemmar erhåller välavlönade jobb 
inkompetensförklaras hela industrin. 

 
 

KAP 9   SEXMÄSTARE 
§ 9 Sexmästare 

Sexmästaren samordnar hela Sexmästeriets verksamhet och ser till att all 
verksamhet sker till medlemmarnas belåtenhet.  
 
Det åligger Sexmästaren:  
a) att Sexmästarens huvudsakliga klädsel vid servering skall vara skjorta, kilt 

och frack.  
b) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
c) att två år innan jubileumsår boka AF-borgen, eller liknande lokal, för 

jubileumsfest.  
d) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast vid styrelseskiftet.  
e) att representera V-sektionen i TLTHs sexmästarkollegie.  
f) att ansvara för Källarmästeriet.  
g) att vara Brandsexmästaren behjälplig vid planering och genomförande av 

Brands Höstfest  
 
Det åligger Sexmästaren särskilt:  
a) att inte ta över ansvar för förråden förrän dennes inventering stämmer  



 

 

§ 9:1:1 Vice Sexmästare 
Det åligger Vice Sexmästaren:  
a) att föra protokoll på Sexmästeriets möten.  
b) att agera som Sexmästarens högra hand och hjälpa denna då detta anses 

behövligt.  
c) att vid Sexmästarens frånvaro agera som Sexmästare för sektionens 

Sexmästeri.  
d) att Vice Sexmästarens huvudsakliga klädsel vid servering skall vara 

skjorta, kilt och frack.  
e) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast dagen före 

skiftesgasquen 
 

§ 9:1:2 Sexkassören  
Sexkassören sköter Sexmästeriets ekonomi och bokföring.  
Det åligger Sexkassören:  
a) att sköta Sexmästeriets ekonomi.  
b) att lämna skriftlig ekonomisk redovisning till Styrelsen senast fjorton dagar 

efter varje evenemang.  
c) att vara färdig med sin ekonomiska redovisning senast 5 läsdagar före 

närmast påföljande vårterminsmöte.  
d) att Sexkassörens huvudsakliga klädsel vid servering skall vara skjorta, kilt 

och frack.  
e) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast dagen före 

skiftesgasquen.  
 
§ 9:1:3 Pubmästaren  

Pubmästaren sköter Sexmästeriets dryckeshantering.  
 
Det åligger Pubmästaren:  
a) att sköta Sexmästeriets dryckesbeställning och därmed tillse att 

sexmästeriet har tillgång till den dryck som önskas serveras.  
b) att efter varje fest kunna redovisa dryckesåtgången på denna.  
c) att Pubmästarens huvudsakliga klädsel vid servering skall vara skjorta, kilt 

och frack.  
d) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast dagen före 

skiftesgasquen.  
 

Det åligger pubmästaren särskilt:  
a) att inventera förråden innan pågång och avgång i tjänsten.  

 
§ 9:1:4 Köksmästaren  

Köksmästaren ser till att Sexmästeriet och dess kunder serveras välsmakande 
och ätlig föda om så önskas och är befogat.  

 
   Det åligger Köksmästaren:  

a) att ansvara för Sexmästeriets matinköp och därmed tillse att Sexmästeriet 
har tillgång till den mat som önskas serveras.  

b) att ansvara för att menyer bestäms vid festtillfällen då detta är aktuellt, 
samt att maten beställs då Sexmästeriet ej själva tillagar den.  

c) att tillse att rätt utrustning finns tillhands för att tillaga och servera den mat 
Sexmästeriet ska bereda själva.  

d) att kunna redogöra menyn/maten för dem serverade.  
e) att Köksmästarens huvudsakliga klädsel vid servering ska vara skjorta, kilt 

och frack samt förkläde, grytlappar, handduk och kockmössa om 
situationen så kräver.  

f) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast dagen före 
skiftesgasque 

 
§ 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 tre event per verksamhetsår.  
d) att väljas på Vårterminsmötet och ha verksamhetsåret förste juli – siste 

juni.  
 

Det åligger Källarmästaren:  
a) att ansvara 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 

 
§ 9:3 V-arité  

V-arité uppgift är att främja spex och underhållning på sektionen.  
 
Det åligger V-arité:  
a) att bestå av en spexmästare, spexare, sångcanteurer samt 

Sångarstridsansvarig.  
b) att framföra spex och underhållning på sektionsarrangemang där det av V-

sektionen efterfrågas  
c) att inte konkurrera med Phöset om spextillfällen under nollningen  
d) att sångcanteurerna i samråd Sexmästeri och/eller övriga inblandade 

planerar ett körschema inför de sittningar som kräver det  
e) att framföra ett pausspex på höstterminsmötet och att detta spex maximalt 

får pågå i 3 minuter och 37 sekunder, såvida inte V-sektionens ordförande 
på förhand via ett handskrivet brev önskat annat. Spexet ska enligt 
tradition:  

1. driva med stadgan  
2. driva med V-sektionens avgående ordförande  
3. vara underhållande  

 
Det åligger Spexmästaren:  
a) att ansvara för Spexmästeriets verksamhet  
b) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete  
 
Det åligger Sångcanteurerna:  
a) att bestå av en till två Sångcanteurer  
b) att leda sångerna under sektionens fester samt att bistå de som spexar med 

praktiska hjälpmedel  
c) att i samråd med Sexmästeri och/eller övriga inblandade planera ett 

körschema inför de sittningar som kräver det  
 

Det åligger Spexarna:  
a) att bestå av 4-6 personer  
b) att bistå Spexmästaren i det löpande arbetet  

 
Det åligger Sångarstridsansvarig:  
a) att sammankalla sektionens mest skönsjungande medlemmar för att under 

Sångarstriden fylla Gasquesalen med de ljuvligaste av toner.  
b) att inför vårterminsmötet redovisa en budget för styrelsen.  
c) att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 

Storskiphtet.  
 
Om Sångarstridsansvarig ertappas med att missta ett D-moll för ett C-dur 
inkompetensförklaras densamme omedelbart.  

 



 

 

§ 9:4 Jubileumsgeneral  
Jubileumsgeneralens uppgift är att engagera såväl nya som gamla V-teknologer 
samt att ansvara för samtliga arrangemang under jubileum firat av Sektionen. 
Jubileumsgeneral väljs vart femte år med start hösten 1998.  
 
Det åligger Jubileumsgeneralen:  
a) att utse en Jubelkommitté som ansvarar för jubileet.  
b) att om tid och intresse finnes se till att ett jubileumsspex anordnas. A 
c) att se om att före detta medlemmar av Sektionen anmodas till 

festligheterna.  
d) att arrangera en hejdundrande fest!  
e) att lämna skriftligt testamente i Styrelsens jubileumspärm senast sin 

avgångsdag.  
 

Om kulisserna under jubelspexet faller samman inkompetensförklaras 
Jubileumsgeneralen. 

 

KAP 10   INFORMATIONSCHEF  
§ 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 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.  

§ 10:1:1 PR-gruppen  
PR-gruppen består av:  
- Webmaster(1-2 st)  
- Sektionsfotografer (2-4st)  
- Artdirektor(1-2st)  
- Merchansvarig (1st)  
 
Det åligger Webbgruppen:  
a) att informera om Sektionen på hemsidan.  
b) att se till att informationen är aktuell.  

 



 

 

Det åligger Fotograferna:  
a) att genom bildmediet dokumentera Sektionens större evenemang såsom 

Nollegasque, Vinterfesten, Branschdagen, Temasläpp, 
Volleybollturneringen, nollning samt eventuella jubiléer.  

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

c) att kontinuerligt uppdatera sektionens sociala medier och hemsida med sina 
alster.  

d) att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast dagen före 
storskiphtet.  

 
Fotografernas främsta uppgift är att dokumentera Sektionens verksamhet åt 
eftervärlden genom utövande av fotokonsten och ev. andra snilleblixtar.  
 
Om Fotograferna dokumenterar ett helt jubileum med linsskydden på 
inkompetensförklaras Fotograferna. 
 
Det åligger Artdirektor: 
a) att bistå med diverse designarbete och idéer  
b) att hjälpa till med utformning av planscher och hemsidan  

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

sektionens merch. 
 
§ 10:2 Fanbärare 

Fanbärarens främsta uppgift är att hålla fanan högt och värdera den som sin 
käraste ägodel. 
 
Det åligger Fanbärarna:  
a) att högtidligt bära fanan under examenshögtiden, nollelördagen, 

regattatåget och andra lämpliga intersektionella arrangemang. 
b) att ansvara för fanans säkerhet då den lånas ut, samt se till att den kommer 

tillbaka dit den hör hemma!  
c) att se till att fanan alltid är hel och ren. Om fanan spys ner av antingen 

Fanbärarna själva eller av någon annan odräglig person, 
inkompetensförklaras fanan omedelbart. 

 

KAP 11   UTBILDNINGSMINISTER  
§ 11 Utbildningsminister  

Det åligger Utbildningsministern:  
a) att representera studieråden i sektionens styrelse.  
b) att representera sektionen tillsamman med studierådsordförandena i 

TLTH:s studierådskollegie.  
c) att ansvara för sektionens likabehandlingsarbete tillsammans med 

likabehandlingsombuden  
d) att vid behov sammankalla sektionens studerandeskyddsombud och föra 

deras talan vid styrelsemötena  
e) att ansvara för sektionens internationella arbete tillsammans med 

världsmästarna.  
f) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

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

styrelseskiftet.  
 
§ 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 årsskiftet.  
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 årsskiftet.  
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 årsskiftet. 

 
§ 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. 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.  
 

§ 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 
Vsektionen). 

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

§ 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.  
 

§ 11:1:2 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. 

 

KAP 12   ØVERPHØS 
§ 12 Øverphøs  

Øverphøset samordnar Phøset och dess verksamhet, samt ser till att ingen nolla 
känner sig ovälkommen. Øverphøsets främsta ansvar är att tillgodose att V-
sektionen årligen får bästa möjliga nollning utefter de förutsättningar som ges.  
 
Det åligger Øverphøset:  
a) att ansvara för att det ur såväl nollors, phaddrars, funktionärers och 

omvärldens perspektiv genomförs en kul och händelserik nollning.  
b) att tillgodose en god kontakt mellan Phøset och övriga funktionärer samt 

medlemmar på V-sektionen.  
c)  
d) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
e) att inneha det huvudsakliga ansvaret för planeringen inför V-sektionens 

höstterminsmöte samt i samråd med Valberedningen anordna en 
sektionssafari i god tid innan detta.  

f) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 
verksamhetsåret.  

g) att representera V-sektionen i TLTHs Øverphøskollegie.  
h) att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid styrelseskiftet.  



 

 

 
Om Øverphøset inte bjuder på en spektakulär uppvisning under den årliga 
Øverphøshinderbanan och nollor därav inte underhålls kommer Øverphøset 
genast inkompetensförklaras. Om nollor har felande skrattmuskler kommer 
istället denna/dessa att inkompetensförklaras. 

 
 
§ 12:1 Phøset  

Phøsets absolut viktigaste uppgift är att i enlighet med växthuseffekten odla 
fram en god grund för framtida funktionärskarriärsfunderingar hos nollorna 
små. Phøset bör bestå av mellan 5 och 7 personer inklusive Øverphøs.  
 
Det åligger Phøset:  
a) att genomföra en, ur nollornas synvinkel, kul och händelserik nollning. 
b) att inför vårterminsmötet presentera ett förslag på budget till styrelsen. 
c) att aktivt söka sponsring till nollningen. Detta sker i nära samarbete med 

Näringslivsordförande som med fördel samordnar arbetet.  
d) att under nollningen ha minst en uppsättning speciella phøskläder.  
e) att utse en extremt ansvarig Phøsare för varje arrangemang under 

nollningen (bortsett från phøsfesten). Denna Phøsare skall vara kapabel att 
köra bil och känna extra ansvar för att arrangemangets utveckling.  

f) att hålla fast vid de traditioner som finns vid phøs-skiftet.  
g) att de inte bör bestå av mer än 3st. 1-årsstudenter.  
h) att köpa sin rekvisita i samråd med Infochefen.  
i) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast sista läsdagen på 

höstterminen.  
 

§ 12:2 Peppare  
Pepparna är 0-4 personer valda av årets Phøs i form av intervjuer med stöd från 
valberedningen. Det är upp till Phøset att bestämma antalet Peppare per år. 
Pepparnas huvudsakliga uppgift är att stötta Phøset med diverse saker och se till 
att sektionens phaddrar och nollor är taggade inför nollningsrelaterade event.  

 
Det åligger Pepparna:  
a) att bestå av 0-4 personer valda av årets Phøs.  
b) att bistå Phøset med hjälp under nollningen och under andra 

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

evenemang.  
 

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

 
§ 12:3 Hufvudphaddrar  

Hufvudphaddrarna är de som ansvarar för phaddergrupperna. Ansvariga för 
Hufvudphaddrarna är Phøset. Huvudphaddrar utses efter behov under 
vårterminen av Phøset i samråd med en oberoende part, förslagsvis 
valberednignen eller representant från kåren.  
 
Det åligger Hufvudphaddrarna:  
a) att ansvara för Phaddergrupperna.  
b) att vara phösets högra hand och avlasta phöset i deras planering och 

genomförande av nollningen.  
c) att se till så att varje nolla i sin phaddergrupp känner sig välkommen på 

Sektionen. 
 

KAP 13   GRANSKNING 
§ 13:1 Revisorer  



 

 

Revisorernas främsta uppgift är att opartiskt granska Sektionens transaktioner så 
att dessa kan betraktas som helt oklanderliga i enlighet med god 
redovisningssed ur teknologsynpunkt.  
 
Det åligger Revisorerna:  
a) att under verksamhetsåret granska Sektionens, Sexmästeriets och 

Cafémästeriets verksamhet, samt deras löpande bokföring.  
b) att skriva en revisionsberättelse över Sektionens, Sexmästeriets och 

Cafémästeriets ekonomiska verksamhet och presentera denna, samt 
eventuellt föreslå terminsmötet att ansvarsbefria Sektionen, Sexmästeriet 
och Cafémästeriet, vid närmast efterföljande Vårterminsmöte.  

c) att tillsammans med Ordföranden följa upp terminsmötes beslut och 
presentera en beslutsuppföljning på terminsmötena.  

d) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 
verksamhetsåret.  

e) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 
skiftesgasquen.  

f) att i samråd med Sektionens Ordförande genomföra en revidering av 
Branschdagsföreningen.  

 
Om det visar sig att Skattmästaren, tre år efter det att han blivit ansvarsbefriad, 
överlämnar ett kuvert med 8000 kr till sektionen inkompetensförklaras 
revisorerna. 

 
Ändras till: 
KAP 3   ORDFÖRANDE  
§ 3 Ordförande  

Ordförande ska känna ansvar för hela Sektionens verksamhet och hålla god 
kontakt med omvärlden. Detta konkretiseras i följande förmaningar:  
 
Det åligger Ordförande:  
a) att representera Sektionen i alla officiella sammanhang, typ jubileum och 

invigningar.  
b) att kalla berörda till styrelsemöten och publicera en kallelse på sektionens 

hemsida.  
c) att hålla tal på uppropet, nollegasquen, Vinterfesten, Branschdagsgasquen 

samt eventuellt sektionsjubileum.  
d) att skriva verksamhetsberättelsen och lämna den till efterträdande styrelse 

senast fem läsdagar före påföljande vårterminsmöte. Denna ska baseras på 
samtliga mästeriers verksamhetsberättelser.  

e) att stolt bära sektionsregalierna till högtidsdräkt.  
f) att med inlevelse föra mystiken kring skiftet vidare.  
g) att hämta posten på Kåren och hos vaktmästaren minst två gånger per 

vecka. Om röd dag infaller någon vardag bör Ordförande inte hämta posten 
denna dag, ty post utdelas ej på röda dagar.  

h) att skicka glada vykort till sektionen så fort ordförande befinner sig mer än 
tre mil från V-huset.  

i) att hålla sig och Sektionen på god fot med Inspektor, Vaktmästare och 
Cafépersonal.  

j) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid 
styrelseskiftet sista dagen på verksamhetsåret.  

k) att hålla ordning på beslutsuppföljningen mellan terminsmötena  
l) att som nybliven firmatecknare deltaga på C-certsutbildningen som hålls av 

tillståndsenheten.  
m) att representera V-sektionen i TLTHs ordförandekollegie.  
n) att vara minst 20 år gammal 

 

KAP 4   VICE ORDFÖRANDE  



 

 

§ 4 Vice Ordförande  
Vice Ordförande skall vara insatt i Ordförandes arbete och skall kunna ersätta 
denne då ordförande inte kan medverka, samt hjälpa ordförande i dennes arbete.  

 
Det åligger Vice Ordförande:  
a) att hålla kontakt med programmutskotten och BIIF-representant samt 

övriga funktionärer.  
b) att sammankalla till möte med programutskottsordföranden och 

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

terminsstart i augusti.  
g) att ansvara för att styrelsen anordnar det årliga Storskiphtet under läsperiod 

3.  
h) att hålla kontakt med vänsektioner på andra universitet. 
i) att ingå i Strategigruppen som Taktiker.  
j) att gå på kårens Vice Ordförande-kollegiemöten.  
k) att ingå i TLTH:s valnämnd.  
l) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen 

på verksamhetsåret. 
 

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

 
§ 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.  
b) att ständigt adjungera Styrelsens Ordförande till sina möten.  
c) 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.  

d) att under året via Vice Ordförande ständigt rapportera till Styrelsen om 
arbetet som pågår.  

e) att ta fram förslag för sektionens framtida verksamhet samt vara rådgivande 
i frågor som rör sektionens löpande verksamhet.  

f) att om styrelsen önskar, bistå med sin närvaro på styrelsemöten.  
g) att innehålla någon eller några som är väl införstådda med Sektionens 

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

förslagets art, där sedan beslut fattas.  
j) 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.  

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

l) att genom Strategigeneralen lämna ett skriftligt testamente till sin 
efterträdare senast dagen före Storskiftet vid sista dagen på 
verksamhetsåret. 
 



 

 

Om Sektionen utvecklas genom att avvecklas inkompetensförklaras hela 
Strategigruppen. 

 
§ 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 samt gå på programsittningen.  
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  
c) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen 

på verksamhetsåret. 
 

Det åligger VoVvar:  
a) att bestå av 3-5 personer  
b) att bistå VoV-mästaren i det löpande arbetet 

 
§ 4:3 L-tek  

L-teks uppgift är att ge Lantmäteristudenterna en naturlig mötesplats genom 
skapandet av events.  
 
Det åligger L-tek:  
a) att anordna minst 2 programriktade events per år för Lantmäteristudenter.  
b) att planera och ha hand om programveckan för Lantmäteristudenterna 

under nollningen, samt gå på programsittningen.  
c) att inte konkurrera med sektionens övriga events.  
d) att löpande uppdatera Vice Ordförande om deras arbete.  
e) att främja Lantmäteristudenternas sociala kompetens så denna ej 

försvinner.  
f) att bestå av en Lantmästare samt 3-5 Lantisar.  
g) att arrangera/åka på Nordiskt möte och att ha företräde till att delta i 

Nordiskt möte, övriga platser fylls i första hand upp av Lantmäteristudenter 
i styrelsen.  

h) att tillsammans med Valberedningen utse en Balmästare i samband med 
Vårterminsmötet var femte år med start år 2021.  

i) att internt välja en Nordiskt Möte-ansvarig som sköter kontakten med de 
övriga deltagarna samt arrangerar mötet då det hålls i Sverige.  

j) att ansvara över underhåll på L-vägen samt L-tek-rummet. L-tek ska internt 
välja en lokalansvarig, det åligger den ansvariga att gå på 
Husstyrelsemötena i E-huset.  

k) att ansvara för uthyrning av värdeskåpen på L-vägen.  
 

Det åligger Lantmästaren:  
a) att ansvara för L-teks verksamhet  
b) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete  
c) att hålla god kontakt med husprefekten  
d) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen 

på verksamhetsåret. 
 



 

 

Det åligger Lantisar:  
a) att bestå av 3-5 personer  
b) att bistå Lantmästaren i det löpande arbetet 

 
KAP 5   SKATTMÄSTARE  
§ 5 Skattmästare  

Skattmästarens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla V- funktionärerna 
pengar i (av funktionären) önskad storlek, dock inom ramen för den precisa och 
verklighetsförankrade budget styrelsen lägger. Skattmästaren tilltalas av 
sektionens medlemmar med prefixet “Ung-“ plus förnamn. Detta gäller även 
skattmästare emeritus.  
 
Det åligger således Skattmästaren:  
a) att revidera liggande budget i samråd med övriga i styrelsen inför 

vårterminsmötet. Han/hon ska under höstterminsmötet presentera ett 
budgetförslag för kommande verksamhetsår, samt presentera en prognos för 
innevarande år.  

b) att presentera ett färdigt bokslut på vårterminsmötet snarast efter avgång. 
c) att om nödvändigt, uppdatera V-sektionens Ekonomipärm.  
d) att administrera utlämnandet och återtagandet av nycklar till sektionens 

förvaringsskåp och därtill hörande depositionsavgifter, mm. 
e) att stolt bära och använda det s.k. skattmästarglaset till högtidsdräkt. 
f) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid 

styrelseskiftet sista dagen på verksamhetsåret.  
g) att till styrelseskiftet tillse att erfoderliga blanketter för att skriva över 

berörda konton finns medtagna.  
h) att representera V-sektionen i TLTHs pengakollegie.  
i) att vara minst 20 år gammal  
j) att tillsammans med resten av styrelsen förvalta sektionens fonder. 

Om Skattmästaren ej fullföljer sin uppgift angående bokslut i utsatt tid eller 
otid, kommer han/hon omedelbart att inkompetensförklaras. Detsamma gäller 
om Skattmästaren lyckas undvika att få punchfläckar från sitt skattmästarglas på 
sin högtidsdräkt under ett helt verksamhetsår.  

§ 5:1 V-BiL-ansvariga  
V-BiL-ansvariga bör vara två personer som kan se skillnad på sommar- och 
vinterdäck samt montera lastgallret på rätt håll. V-BiL-ansvarigas uppgift är att 
se till att sektionens trotjänare och ögonsten rullar vidare utan större bekymmer.  
Det åligger V-BiL-ansvariga:  
a) att se till att utlåningen av V-BiL fungerar friktionsfritt. 
b) att alla som lånat V-BiLär väl medvetna om vilka regler som gäller vid 

dess användning. 
c) att eventuella fel upptäcks på ett tidigt stadium och omedelbart åtgärdas.  
d) att sköta V-BiL kontinuerliga behov av underhåll.  
e) att se till att V-BiL är ordentligt försäkrad och i övrigt laglydig.  
f) att indriva billånarnas bevis för tacksamhet.  
g) att ansvara för V-BiL:s bensinkort och se till att V-BiL är tankad vid 

utlåningarnas början. 
h) att arbeta nära och intimt med skattmästaren och göra allt för att underlätta 

dennes arbete.  
i) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 

storskiphtet vid sista dagen på verksamhetsåret. 

 
KAP 6   AKTU-ORDFÖRANDE  
§ 6 AktU-ordförande  

Aktivitetsutskottsordförande ansvarar för att erbjuda en stor mängd av roliga 
aktiviteter i syfte att knyta samman sektionen och ge sektionsmedlemmarna en 



 

 

rolig paus från studierna. Dessutom ska Aktivitetsutskottsordförande hålla ett 
vakande öga på övriga styrelseledamöter (främst Ordförande) så de fullföljer 
sina uppdrag och Styrelsens beslut på ett tillfredsställande sätt.  
 
Det åligger alltså Aktivitetsutskottsordförande:  
a) att sammankalla aktivitetsutskottet (de aktiverade och sportchefen) några 

gånger per termin för att sammanföra allas idéer om kommande aktiviteter 
för V-studenterna.  

b) att göra en budget för varje aktivitet som presenteras för styrelsen för 
godkännande.  

c) att efter varje aktivitet presentera resultatet för styrelsen.  
d) att ansvara för funktionärsträffarna.  
e) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid 

styrelseskiftet sista dagen på verksamhetsåret.  
f) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
g) att representera V-sektionen i TLTHs Aktivitetskollegie.  
h) att se till att BIIFs Sportbas alltid är adjungerad till AktUs möten samt 

kontinuerligt hålla denna informerad. 
§ 6:1:2 Sportchefen  

Det åligger Sportchefen:  
a) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 

skiftesgasquen vid sista dagen på verksamhetsåret.  
b) att ansvara för idrottsmateriell i V-sektionens ägo samt tillse att en 

inventarielista för dessa finns. Inventarelistan skall bifogas testamentet.  
c) att representera Sektionen i TLTHs idrottskollegie samt TLTHs 

idrottsutskott.  
d) att sköta all kontakt med Victoriastadion gällande bokningar och 

veckoaktiviteter.  
 

Om det framkommer att Sportchefen tillbringar mindre än 40 timmar framför 
TV:n under ett normalt OS, inkompetensförklaras densamme omedelbart.  

 
 

§ 6:2 Tandemgeneraler  
Det åligger Tandemgeneralerna:  
a) att se till att Sektionen representeras och syns mycket under 

tandemstafetten de åren denna går av stapeln.  
b) att lägga fram en rimlig budget för styrelsen senast sex veckor innan 

arrangemanget  
c) att boka och fixa allt.  
d) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 

skiftesgasquen vid sista dagen på verksamhetsåret.  
e) att sköta Tandemcykelns kontinuerliga behov av underhåll. 

 

KAP 7   CAFÉMÄSTARE  
§ 7 Cafémästaren  

Det åligger Cafémästaren:  
a) att ha övergripande koll på caféverksamheten, caféförmännen, 

inköpschefer, cafénissar och cafékassör.  
b) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
c) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdaren senast vid 

styrelseskiftet sista dagen på verksamhetsåret. 
d) att representera V-sektionen i TLTHs cafémästarkollegie.  
e) att aktivt jobba med att förbättra utbudet i V-café  
f) att ansvara för uthyrningen av V-café  

§ 7:1:1 Cafékassör  
Det åligger Cafékassören:  



 

 

a) att sköta V-cafés ekonomi, så som att betala fakturor, banka pengar och 
bokföra.  

b) att vara färdig med sin ekonomiska redovisning senast fem läsdagar före 
närmast påföljande Vårterminsmöte.  

c) att ha ett gott samarbete med Cafémästaren och meddela denne om det 
ekonomiska läget.  

d) att inför Vårterminsmötet presentera ett förslag på budget till Styrelsen.  
e) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen 

på verksamhetsåret. 
§ 7:1:2 Inköpschef  

Det åligger inköpscheferna (2 st):  
a) att ansvara för att beställning till V-café  
b) att ansvara för att sortimentet är komplett  
c) att säkerställa att leveransen tas emot och packas upp  
d) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen 

på verksamhetsåret. 
 

§ 7:1:4 Cafénisse  
Det åligger Cafénissarna(2-3 st)  
a) att regelbundet se till att V-café erbjuder varma luncher.  
b) att regelbundet se till att V-café erbjuder hembakat fika.  
c) att ha huvudansvaret för att planera events såsom temadagar, bruncher och 

tackfester.  
d) att regelbundet under terminen arrangera städdagar i caféet för att hålla 

köket/förrådet i bra skick. 
e) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen 

på verksamhetsåret. 
 

KAP 8   NÄRINGSLIVSORDFÖRANDE  
§ 8 Näringslivsordförande  

Det åligger Näringslivsordförande:  
a) att ha övergripande ansvar för Sektionens sökande av sponsorer.  
b) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
c) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdaren senast vid 

styrelseskiftet sista dagen på verksamhetsåret.  
d) att representera V-sektionen i TLTHs industrikontaktkollegie.  
e) att samordna sektionens arbete med sökande av nollningssponsring. Detta 

arbete bör utföras av ett phøs samt en arbetsgrupp bestående av 
näringslivsordförande själv och motsvarande representant från BIIF.  

f) att se till att Näringslivsgruppen jobbar med likvärdig andel för varje 
program samt med bredd inom programmen.  
 

§ 8:1 Näringslivsgruppen  
Näringslivsgruppens främsta uppgift är att hålla kontakten mellan näringsliv och 
teknologer öppen så att ingen må glömma den andres gruppexistens.  

 
Det åligger Näringslivsgruppen:  
a) att för teknologernas bästa upprätthålla goda kontakter med näringslivet.  
b) att främja teknologernas möjligheter till praktik.  
c) att utöver Näringslivsordförande bestå av en Näringslivsansvarig Lant, en 

Näringslivsansvarig VoV, mellan fyra till sex näringslivskontakter, två 
Mentorskapssamordnare för Väg- och Vattenprogrammet, två 
Mentorskapssamordnare för Lantmäteriprogrammet samt Alumniansvariga.  

d) att de bör bestå av en blandning av studenter från de olika programmen.  
e) att jobba för att alla delar av branschen blir en del i lunchföreläsningar, 

casekvällar och dylikt. Både att spegla sektionens program och 
programmens olika inriktningar.  



 

 

f) att jobba mot målet att det ska hållas minst fyra lunchföreläsningar riktade 
enbart mot Lantmäteristudenter och minst sex lunchföreläsningar riktade 
enbart mot Väg- och Vattenstudenter under varje år.  

g) att ha en till tre Alumniansvariga i gruppen vars uppgift är att föra 
kontinuerlig kontakt med utexaminerade studenter vid något av sektionens 
program (Alumner). Uppgiften innebär att ge mervärde för Alumner och för 
de nuvarande studenterna genom samarbeten, studiebesök, sittningar och 
liknande. Det åligger Alumniansvariga att tillsammans med Concretum 
arrangera en alumniåterträff vart femte år med start 2018. Att lämna ett 
skriftligt testamente till sina efterträdare senast vid sista dagen på 
verksamhetsåret. 

h) att Mentorskapssamordnare för Väg- och Vattenprogrammet och 
Mentorskapssamordnare för Lantmäteriprogrammet ska väljas på 
Vårterminsmötet och ha verksamhetsåret förste juli - siste juni. Att lämna 
ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast vid sista dagen på 
verksamhetsåret. 

i) att Näringslivsansvarig VoV och Näringslivsansvarig Lant ska lämna ett 
skriftligt testamente till sina efterträdare senast vid sista dagen på 
verksamhetsåret. 
 

Om endast Näringslivsgruppens medlemmar erhåller välavlönade jobb 
inkompetensförklaras hela industrin. 

 
 

KAP 9   SEXMÄSTARE 
§ 9 Sexmästare 

Sexmästaren samordnar hela Sexmästeriets verksamhet och ser till att all 
verksamhet sker till medlemmarnas belåtenhet.  
 
Det åligger Sexmästaren:  
a) att Sexmästarens huvudsakliga klädsel vid servering skall vara skjorta, kilt 

och frack.  
b) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
c) att två år innan jubileumsår boka AF-borgen, eller liknande lokal, för 

jubileumsfest.  
d) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdaren senast vid 

styrelseskiftet sista dagen på verksamhetsåret.  
e) att representera V-sektionen i TLTHs sexmästarkollegie.  
f) att ansvara för Källarmästeriet.  
g) att vara Brandsexmästaren behjälplig vid planering och genomförande av 

Brands Höstfest  
 
Det åligger Sexmästaren särskilt:  
a) att inte ta över ansvar för förråden förrän dennes inventering stämmer  

§ 9:1:1 Vice Sexmästare 
Det åligger Vice Sexmästaren:  
a) att föra protokoll på Sexmästeriets möten.  
b) att agera som Sexmästarens högra hand och hjälpa denna då detta anses 

behövligt.  
c) att vid Sexmästarens frånvaro agera som Sexmästare för sektionens 

Sexmästeri.  
d) att Vice Sexmästarens huvudsakliga klädsel vid servering skall vara 

skjorta, kilt och frack.  
e) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdaren senast dagen före 

skiftesgasquen vid sista dagen på verksamhetsåret. 
 
§ 9:1:2 Sexkassören  

Sexkassören sköter Sexmästeriets ekonomi och bokföring.  



 

 

Det åligger Sexkassören:  
a) att sköta Sexmästeriets ekonomi.  
b) att lämna skriftlig ekonomisk redovisning till Styrelsen senast fjorton dagar 

efter varje evenemang.  
c) att vara färdig med sin ekonomiska redovisning senast 5 läsdagar före 

närmast påföljande vårterminsmöte.  
d) att Sexkassörens huvudsakliga klädsel vid servering skall vara skjorta, kilt 

och frack.  
e) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdaren senast dagen före 

skiftesgasquen vid sista dagen på verksamhetsåret. 
 

 
§ 9:1:3 Pubmästaren  

Pubmästaren sköter Sexmästeriets dryckeshantering.  
 
Det åligger Pubmästaren:  
a) att sköta Sexmästeriets dryckesbeställning och därmed tillse att 

sexmästeriet har tillgång till den dryck som önskas serveras.  
b) att efter varje fest kunna redovisa dryckesåtgången på denna.  
c) att Pubmästarens huvudsakliga klädsel vid servering skall vara skjorta, kilt 

och frack.  
d) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdaren senast dagen före 

skiftesgasquen vid sista dagen på verksamhetsåret. 
 

Det åligger pubmästaren särskilt:  
a) att inventera förråden innan pågång och avgång i tjänsten.  

 
§ 9:1:4 Köksmästaren  

Köksmästaren ser till att Sexmästeriet och dess kunder serveras välsmakande 
och ätlig föda om så önskas och är befogat.  

 
Det åligger Köksmästaren:  

a) att ansvara för Sexmästeriets matinköp och därmed tillse att Sexmästeriet 
har tillgång till den mat som önskas serveras.  

b) att ansvara för att menyer bestäms vid festtillfällen då detta är aktuellt, 
samt att maten beställs då Sexmästeriet ej själva tillagar den.  

c) att tillse att rätt utrustning finns tillhands för att tillaga och servera den mat 
Sexmästeriet ska bereda själva.  

d) att kunna redogöra menyn/maten för dem serverade.  
e) att Köksmästarens huvudsakliga klädsel vid servering ska vara skjorta, kilt 

och frack samt förkläde, grytlappar, handduk och kockmössa om 
situationen så kräver.  

f) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdaren senast dagen före 
skiftesgasquen vid sista dagen på verksamhetsåret. 

 
§ 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 tre event per verksamhetsår.  
d) att väljas på Vårterminsmötet och ha verksamhetsåret förste juli – siste 

juni.  
 

Det åligger Källarmästaren:  
a) att ansvara för Källarmästeriets verksamhet.  
b) att kontinuerligt uppdatera Sexmästaren om pågående verksamhet.  
c) att ansvara för Källarmästeriets ekonomi.  



 

 

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

 
Det åligger Matfantasterna:  
a) att stödja Källarmästeriet i all dess verksamhet 

 
§ 9:3 V-arité  

V-arité uppgift är att främja spex och underhållning på sektionen.  
 
Det åligger V-arité:  
a) att bestå av en spexmästare, spexare, sångcanteurer samt 

Sångarstridsansvarig.  
b) att framföra spex och underhållning på sektionsarrangemang där det av V-

sektionen efterfrågas  
c) att inte konkurrera med Phöset om spextillfällen under nollningen  
d) att sångcanteurerna i samråd Sexmästeri och/eller övriga inblandade 

planerar ett körschema inför de sittningar som kräver det  
e) att framföra ett pausspex på höstterminsmötet och att detta spex maximalt 

får pågå i 3 minuter och 37 sekunder, såvida inte V-sektionens ordförande 
på förhand via ett handskrivet brev önskat annat. Spexet ska enligt 
tradition:  

1. driva med stadgan  
2. driva med V-sektionens avgående ordförande  
3. vara underhållande  

 
Det åligger Spexmästaren:  
a) att ansvara för Spexmästeriets verksamhet  
b) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete  
c) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen 

på verksamhetsåret. 
 
Det åligger Sångcanteurerna:  
a) att bestå av en till två Sångcanteurer  
b) att leda sångerna under sektionens fester samt att bistå de som spexar med 

praktiska hjälpmedel  
c) att i samråd med Sexmästeri och/eller övriga inblandade planera ett 

körschema inför de sittningar som kräver det  
 

Det åligger Spexarna:  
a) att bestå av 4-6 personer  
b) att bistå Spexmästaren i det löpande arbetet  

 
Det åligger Sångarstridsansvarig:  
a) att sammankalla sektionens mest skönsjungande medlemmar för att under 

Sångarstriden fylla Gasquesalen med de ljuvligaste av toner.  
b) att inför vårterminsmötet redovisa en budget för styrelsen.  
c) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 

Storskiphtet vid sista dagen på verksamhetsåret.  
 
Om Sångarstridsansvarig ertappas med att missta ett D-moll för ett C-dur 
inkompetensförklaras densamme omedelbart.  

 
§ 9:4 Jubileumsgeneral  

Jubileumsgeneralens uppgift är att engagera såväl nya som gamla V-teknologer 
samt att ansvara för samtliga arrangemang under jubileum firat av Sektionen. 
Jubileumsgeneral väljs vart femte år med start hösten 1998.  
 
Det åligger Jubileumsgeneralen:  
a) att utse en Jubelkommitté som ansvarar för jubileet.  
b) att om tid och intresse finnes se till att ett jubileumsspex anordnas. A 



 

 

c) att se om att före detta medlemmar av Sektionen anmodas till 
festligheterna.  

d) att arrangera en hejdundrande fest!  
e) att lämna ett skriftligt testamente i Styrelsens jubileumspärm senast sin 

avgångsdag vid sista dagen på verksamhetsåret.  
 

Om kulisserna under jubelspexet faller samman inkompetensförklaras 
Jubileumsgeneralen. 
 

KAP 10    INFORMATIONSCHEF 
 
§ 10:1:1 PR-gruppen  

PR-gruppen består av:  
- Webmaster(1-2 st)  
- Sektionsfotografer (2-4st)  
- Artdirektor(1-2st)  
- Merchansvarig (1st)  
 
Det åligger Webbgruppen:  
a) att informera om Sektionen på hemsidan.  
b) att se till att informationen är aktuell.  
c) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen 

på verksamhetsåret. 
 

Det åligger Fotograferna:  
a) att genom bildmediet dokumentera Sektionens större evenemang såsom 

Nollegasque, Vinterfesten, Branschdagen, Temasläpp, 
Volleybollturneringen, nollning samt eventuella jubiléer.  

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

c) att kontinuerligt uppdatera sektionens sociala medier och hemsida med sina 
alster.  

d) att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast vid sista dagen 
före storskiphtet på verksamhetsåret.  

 
Fotografernas främsta uppgift är att dokumentera Sektionens verksamhet åt 
eftervärlden genom utövande av fotokonsten och ev. andra snilleblixtar.  
 
Om Fotograferna dokumenterar ett helt jubileum med linsskydden på 
inkompetensförklaras Fotograferna. 
 
Det åligger Artdirektor: 
a) att bistå med diverse designarbete och idéer  
b) att hjälpa till med utformning av planscher och hemsidan  
c) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen 

på verksamhetsåret. 
 
 

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

sektionens merch. 
c) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen 

på verksamhetsåret. 
 
§ 10:2 Fanbärare 

Fanbärarens främsta uppgift är att hålla fanan högt och värdera den som sin 
käraste ägodel. 
 
Det åligger Fanbärarna:  



 

 

a) att högtidligt bära fanan under examenshögtiden, nollelördagen, 
regattatåget och andra lämpliga intersektionella arrangemang. 

b) att ansvara för fanans säkerhet då den lånas ut, samt se till att den kommer 
tillbaka dit den hör hemma!  

c) att se till att fanan alltid är hel och ren. Om fanan spys ner av antingen 
Fanbärarna själva eller av någon annan odräglig person, 
inkompetensförklaras fanan omedelbart. 

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

KAP 11   UTBILDNINGSMINISTER  
§ 11 Utbildningsminister  

Det åligger Utbildningsministern:  
a) att representera studieråden i sektionens styrelse.  
b) att representera sektionen tillsamman med studierådsordförandena i 

TLTH:s studierådskollegie.  
c) att ansvara för sektionens likabehandlingsarbete tillsammans med 

likabehandlingsombuden  
d) att vid behov sammankalla sektionens studerandeskyddsombud och föra 

deras talan vid styrelsemötena  
e) att ansvara för sektionens internationella arbete tillsammans med 

världsmästarna.  
f) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

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

styrelseskiftet sista dagen på verksamhetsåret.  
 

§ 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 årsskiftet 

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 årsskiftet 

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 årsskiftet 
sista dagen på verksamhetsåret. 

 
§ 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. Studerandeskyddsombudet bör ej ha någon annan betungande 
post, såsom styrelsemedlem eller phös.  

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

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 
Vsektionen). 

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. 
 
 

§ 11:1:2 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. 
 
KAP 12   ØVERPHØS 
§ 12 Øverphøs  

Øverphøset samordnar Phøset och dess verksamhet, samt ser till att ingen nolla 
känner sig ovälkommen. Øverphøsets främsta ansvar är att tillgodose att V-
sektionen årligen får bästa möjliga nollning utefter de förutsättningar som ges.  
 
Det åligger Øverphøset:  
a) att ansvara för att det ur såväl nollors, phaddrars, funktionärers och 

omvärldens perspektiv genomförs en kul och händelserik nollning.  
b) att tillgodose en god kontakt mellan Phøset och övriga funktionärer samt 

medlemmar på V-sektionen.  
c)  
d) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  
e) att inneha det huvudsakliga ansvaret för planeringen inför V-sektionens 

höstterminsmöte samt i samråd med Valberedningen anordna en 
sektionssafari i god tid innan detta.  

f) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 
verksamhetsåret.  

g) att representera V-sektionen i TLTHs Øverphøskollegie.  
h) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid 

styrelseskiftet sista dagen på verksamhetsåret.  
 

Om Øverphøset inte bjuder på en spektakulär uppvisning under den årliga 
Øverphøshinderbanan och nollor därav inte underhålls kommer Øverphøset 
genast inkompetensförklaras. Om nollor har felande skrattmuskler kommer 
istället denna/dessa att inkompetensförklaras. 

 
 
§ 12:1 Phøset  

Phøsets absolut viktigaste uppgift är att i enlighet med växthuseffekten odla 
fram en god grund för framtida funktionärskarriärsfunderingar hos nollorna 
små. Phøset bör bestå av mellan 5 och 7 personer inklusive Øverphøs.  
 
Det åligger Phøset:  
a) att genomföra en, ur nollornas synvinkel, kul och händelserik nollning. 



 

 

b) att inför vårterminsmötet presentera ett förslag på budget till styrelsen. 
c) att aktivt söka sponsring till nollningen. Detta sker i nära samarbete med 

Näringslivsordförande som med fördel samordnar arbetet.  
d) att under nollningen ha minst en uppsättning speciella phøskläder.  
e) att utse en extremt ansvarig Phøsare för varje arrangemang under 

nollningen (bortsett från phøsfesten). Denna Phøsare skall vara kapabel att 
köra bil och känna extra ansvar för att arrangemangets utveckling.  

f) att hålla fast vid de traditioner som finns vid phøs-skiftet.  
g) att de inte bör bestå av mer än 3st. 1-årsstudenter.  
h) att köpa sin rekvisita i samråd med Infochefen.  
i) att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdaren senast vid sista 

läsdagen på höstterminen dagen på verksamhetsåret.  
 

§ 12:2 Peppare  
Pepparna är 0-4 personer valda av årets Phøs i form av intervjuer med stöd från 
valberedningen. Det är upp till Phøset att bestämma antalet Peppare per år. 
Pepparnas huvudsakliga uppgift är att stötta Phøset med diverse saker och se till 
att sektionens phaddrar och nollor är taggade inför nollningsrelaterade event.  

 
Det åligger Pepparna:  
a) att bestå av 0-4 personer valda av årets Phøs.  
b) att bistå Phøset med hjälp under nollningen och under andra 

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

evenemang.  
d) 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.  

 
§ 12:3 Hufvudphaddrar  

Hufvudphaddrarna är de som ansvarar för phaddergrupperna. Ansvariga för 
Hufvudphaddrarna är Phøset. Huvudphaddrar utses efter behov under 
vårterminen av Phøset i samråd med en oberoende part, förslagsvis 
valberednignen eller representant från kåren.  
 
Det åligger Hufvudphaddrarna:  
a) att ansvara för Phaddergrupperna.  
b) att vara phösets högra hand och avlasta phöset i deras planering och 

genomförande av nollningen.  
c) att se till så att varje nolla i sin phaddergrupp känner sig välkommen på 

Sektionen. 
d) att lämna ett skriftligt testamente till Phøset senast vid sista dagen på 

verksamhetsåret. 
 

KAP 13   GRANSKNING 
§ 13:1 Revisorer  

Revisorernas främsta uppgift är att opartiskt granska Sektionens transaktioner så 
att dessa kan betraktas som helt oklanderliga i enlighet med god 
redovisningssed ur teknologsynpunkt.  
 
Det åligger Revisorerna:  
a) att under verksamhetsåret granska Sektionens, Sexmästeriets och 

Cafémästeriets verksamhet, samt deras löpande bokföring.  
b) att skriva en revisionsberättelse över Sektionens, Sexmästeriets och 

Cafémästeriets ekonomiska verksamhet och presentera denna, samt 
eventuellt föreslå terminsmötet att ansvarsbefria Sektionen, Sexmästeriet 
och Cafémästeriet, vid närmast efterföljande Vårterminsmöte.  



 

 

c) att tillsammans med Ordföranden följa upp terminsmötes beslut och 
presentera en beslutsuppföljning på terminsmötena.  

d) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 
verksamhetsåret.  

e) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen 
före skiftesgasquen på verksamhetsåret.  

f) att i samråd med Sektionens Ordförande genomföra en revidering av 
Branschdagsföreningen.  

 
 
Om det visar sig att Skattmästaren, tre år efter det att han blivit ansvarsbefriad, 
överlämnar ett kuvert med 8000 kr till sektionen inkompetensförklaras 
revisorerna.  



 

 

Bilaga 5 
Propositioner  
 
 
Ändringsförslag 9 - Reglemente 
 
Förslag: 
I dagsläget så står det inte att det åligger valberedningen att lämna förslag på val av 
funktionärer till Sektionens styrelse till Vårterminsmötet utan endast Höstterminsmötet står 
angivet i reglementet. Detta bör alltså revideras så att detta även görs på Vårterminsmötet.  
 
Vi föreslår: 

- att Valberedningen skall senast tio läsdagar före Sektionens vårterminsmöte 
framlägga ett förslag till val av funktionärer för Sektionens Styrelse. 

 
Nuvarande avsnitt: 
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 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 senast tio läsdagar före Sektionens vårterminsmöte framlägga ett förslag 

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

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

funktionärerna.  
e) att föreslå lämpliga funktionärer till nästkommande valberedning och 

kunna motivera dessa val.  
  



 

 

Bilaga 5 
Propositioner  
 
 
Ändringsförslag 10 - Reglemente 
 
Förslag:  
När policyn för valproceduren togs i bruk så uppdaterades inte reglementet på vissa punkter. 
Denna proposition avser att uppdatera avsnittet i reglementet så att det stämmer överens med 
policydokumentet för valproceduren. 
 
Vi föreslår: 

- att ändra från val av Källarmästeriet till val av Källarmästare som en av de stående 
punkterna på Vårterminsmötet, då resterande matfantaster väljs in på intervju. 

- att ändra så Mentorskapssamordnare Vov och L tas bort som en av de stående punkter 
på Vårterminsmötet då dessa väljs in på intervju. Detta påverkar även att-satsen under 
Mentorskapssamordnare. 

 
 
Nuvarande avsnitt: 
KAP 1   TERMINSMÖTEN 

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

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

på höstterminsmötet. 
j) Sektionens verksamhetsberättelse 
k) Beslutsuppföljning 
l) Sektionsrevisorernas verksamhetsberättelse 
m) Ansvarsfrihet för sektionens avgående styrelse 
n) F.I.K.A. (från sektionen) 
o) Övrigt 
p) TFMA 
 
Under Vårterminsmötet ska sektionens ordförande vara prydligt friserad i 
sektionsfärgen. Om ordförande är en man färgas skäggväxten och om 
ordförande är en kvinna (eller varför inte en påg?) ska istället håret färgas. 
 



 

 

KAP 8   NÄRINGSLIVSORDFÖRANDE  
§ 8:1 Näringslivsgruppen  

Näringslivsgruppens främsta uppgift är att hålla kontakten mellan näringsliv och 
teknologer öppen så att ingen må glömma den andres gruppexistens.  

 
Det åligger Näringslivsgruppen:  
a) att för teknologernas bästa upprätthålla goda kontakter med näringslivet.  
b) att främja teknologernas möjligheter till praktik.  
c) att utöver Näringslivsordförande bestå av en Näringslivsansvarig Lant, en 

Näringslivsansvarig VoV, mellan fyra till sex näringslivskontakter, två 
Mentorskapssamordnare för Väg- och Vattenprogrammet, två 
Mentorskapssamordnare för Lantmäteriprogrammet samt Alumniansvariga.  

d) att de bör bestå av en blandning av studenter från de olika programmen.  
e) att jobba för att alla delar av branschen blir en del i lunchföreläsningar, 

casekvällar och dylikt. Både att spegla sektionens program och 
programmens olika inriktningar.  

f) att jobba mot målet att det ska hållas minst fyra lunchföreläsningar riktade 
enbart mot Lantmäteristudenter och minst sex lunchföreläsningar riktade 
enbart mot Väg- och Vattenstudenter under varje år.  

g) att ha en till tre Alumniansvariga i gruppen vars uppgift är att föra 
kontinuerlig kontakt med utexaminerade studenter vid något av sektionens 
program (Alumner). Uppgiften innebär att ge mervärde för Alumner och för 
de nuvarande studenterna genom samarbeten, studiebesök, sittningar och 
liknande. Det åligger Alumniansvariga att tillsammans med Concretum 
arrangera en alumniåterträff vart femte år med start 2018.  

h) att Mentorskapssamordnare för Väg- och Vattenprogrammet och 
Mentorskapssamordnare för Lantmäteriprogrammet ska väljas på 
Vårterminsmötet och ha verksamhetsåret förste juli - siste juni.  
 

Om endast Näringslivsgruppens medlemmar erhåller välavlönade jobb 
inkompetensförklaras hela industrin. 

 
 
Ändras till: 

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

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

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



 

 

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

 

KAP 8   NÄRINGSLIVSORDFÖRANDE  
§ 8:1 Näringslivsgruppen  

Näringslivsgruppens främsta uppgift är att hålla kontakten mellan näringsliv och 
teknologer öppen så att ingen må glömma den andres gruppexistens.  

 
Det åligger Näringslivsgruppen:  
a) att för teknologernas bästa upprätthålla goda kontakter med näringslivet.  
b) att främja teknologernas möjligheter till praktik.  
c) att utöver Näringslivsordförande bestå av en Näringslivsansvarig Lant, en 

Näringslivsansvarig VoV, mellan fyra till sex näringslivskontakter, två 
Mentorskapssamordnare för Väg- och Vattenprogrammet, två 
Mentorskapssamordnare för Lantmäteriprogrammet samt Alumniansvariga.  

d) att de bör bestå av en blandning av studenter från de olika programmen.  
e) att jobba för att alla delar av branschen blir en del i lunchföreläsningar, 

casekvällar och dylikt. Både att spegla sektionens program och 
programmens olika inriktningar.  

f) att jobba mot målet att det ska hållas minst fyra lunchföreläsningar riktade 
enbart mot Lantmäteristudenter och minst sex lunchföreläsningar riktade 
enbart mot Väg- och Vattenstudenter under varje år.  

g) att ha en till tre Alumniansvariga i gruppen vars uppgift är att föra 
kontinuerlig kontakt med utexaminerade studenter vid något av sektionens 
program (Alumner). Uppgiften innebär att ge mervärde för Alumner och för 
de nuvarande studenterna genom samarbeten, studiebesök, sittningar och 
liknande. Det åligger Alumniansvariga att tillsammans med Concretum 
arrangera en alumniåterträff vart femte år med start 2018.  

h) att Mentorskapssamordnare för Väg- och Vattenprogrammet och 
Mentorskapssamordnare för Lantmäteriprogrammet ska väljas på 
Vårterminsmötet och ha verksamhetsåret förste juli - siste juni.  

Om endast Näringslivsgruppens medlemmar erhåller välavlönade jobb 
inkompetensförklaras hela industrin. 

 

  



 

 

Bilaga 5 
Propositioner  
 
 
Ändringsförslag 11 – Stadgar och reglemente 
 
Förslag:  
Sektionens ekonomi är det som ser till att sektionen går runt, att bokföring och budgetering 
sköts på rätt sätt i de olika utskotten.  
För att förebygga att det inte sker större missar mellan utskotten förslår vi att ett nytt utskott 
skapas, Skattmästeriet. Detta utskott kommer ha Skattmästaren som utskottsordförande och vi 
tror utskottet kommer att bistå Skattmästaren i arbetet att handha sektionens ekonomi.  
 
Till en början anser vi att de övriga som skall ingå i Skattmästeriet utöver Skattmästaren är 
följande:  

• Cafékassör 
• Sexkassör 
• En representant från Phøset 
• V-bilsansvariga 

Detta då ovanstående poster bokför eller har stort ekonomiskt ansvar på sin post. Vi tror att 
det kommer gynna sektionens medlemmar att ha de med högst ekonomiskt ansvar på 
sektionen i samma utskott där de i ett riktat forum kan föra dialoger om sektionens ekonomi. 
Skattmästaren får en bättre överblick och kan därför stötta de andra på ett annat sätt än 
tidigare likt hur kollegiemöten fungerar centralt från Kårens håll. 
 
Förtydligande, detta innebär att det kommer göras tillägg och förändringar av stadgar och 
reglemente. 
 
Vi föreslår: 

- att starta ett nytt utskott, Skattmästeriet, med Skattmästaren som utskottsordförande 
- att Skattmästeriets sammansättning skall bestå av: 

• Cafékassör 
• Sexkassör 
• En representant från Phøset 
• V-bilsansvariga 

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



 

 

§ 10:1:2 Sammansättning  Aktivitetsutskottet består av Aktivitetsutskottsordförande,  
  Sportchef samt erforderligt antal ledamöter.  
 
§ 10:2 Cafémästeriet  
 
§ 10:2:1 Uppgift  Cafémästeriet skall handha V-Café.  
 
§ 10:2:2 Sammansättning  Cafémästeriet består av Cafémästare, Cafékassör samt erforderligt 
  antal övriga ledamöter.  
 
§ 10:3 Näringslivsgruppen  
 
§ 10:3:1 Uppgift  Näringslivsgruppen skall handha sektionens kontakt med  
  näringslivet.  
 
§ 10:3:2 Sammansättning  Näringslivsgruppen består av Näringslivsordförande samt  
  erforderligt antal övriga ledamöter.  
 
§ 10:4 Sexmästeriet  
 
§ 10:4:1 Uppgift  Sexmästeriet skall handha sektionens fest- och pubverksamhet.  
 
§ 10:4:2 Sammansättning  Sexmästeriet består av Sexmästare, Vice Sexmästare, Sexkassör, 
  Pubmästare, Köksmästare, Vice Köksmästare, HofVmästare,  
  Musikmästare, två Baakfyllare samt erfordeligt antal övriga  
  ledamöter.  
 
§ 10:5 Informationsgruppen  
 
§ 10:5:1 Uppgift  Informationsgruppen skall handha sektionens   
  informationsspridning.  
 
§ 10:5:2 Sammansättning  Informationsgruppen består av Infochef, två Webmaster, två Art  
  Directors samt erforderligt antal fotografer.  
 
§ 10:6 Utbildningsutskottet  
 
§ 10:6:1 Uppgift  Utbildningsutskottet har till uppgift att tillgodose medlemmarnas 
  intressen i frågor som berör studierna och utbildningen, samt att  
  till Kårens FM nominera representanter till Institutionsstyrelser  
  samt Husstyrelse.  
 
§ 10:6:2 Sammansättning  Utbildningsutskottets Styrelse består av Utbildningsminister,  
  Studierådsordförande för respektive program samt erforderligt  
  antal övriga ledamöter.  
 
§ 10:6:3 Samverkan  Utbildningsutskottet samverkar med Kårens utbildningsutskott.  
 
§ 10:7 Phøset  
 
§ 10:7:1 Uppgift  Phøset skall planera och genomföra nollningen för nollorna.  
 
§ 10:7:2 Sammansättning   Phøset består av ett Øverphøs samt erforderligt antal  
  övriga Phøsare 
 
 
Stadgar ändras till: 

KAP 10   MÄSTERIER  
§ 10:1 Aktivitetsutskottet  



 

 

 
§ 10:1:1 Uppgift  Aktivitetsutskottet skall handha sektionens gemenskap och  
  sammanhållning.  
 
§ 10:1:2 Sammansättning  Aktivitetsutskottet består av Aktivitetsutskottsordförande,  
  Sportchef samt erforderligt antal ledamöter.  
 
§ 10:2 Cafémästeriet  
 
§ 10:2:1 Uppgift  Cafémästeriet skall handha V-Café.  
 
§ 10:2:2 Sammansättning  Cafémästeriet består av Cafémästare, Cafékassör samt erforderligt 
  antal övriga ledamöter.  
 
§ 10:3 Näringslivsgruppen  
 
§ 10:3:1 Uppgift  Näringslivsgruppen skall handha sektionens kontakt med  
  näringslivet.  
 
§ 10:3:2 Sammansättning  Näringslivsgruppen består av Näringslivsordförande samt  
  erforderligt antal övriga ledamöter.  
 
§ 10:4 Sexmästeriet  
 
§ 10:4:1 Uppgift  Sexmästeriet skall handha sektionens fest- och pubverksamhet.  
 
§ 10:4:2 Sammansättning  Sexmästeriet består av Sexmästare, Vice Sexmästare, Sexkassör, 
  Pubmästare, Köksmästare, Vice Köksmästare, HofVmästare,  
  Musikmästare, två Baakfyllare samt erfordeligt antal övriga  
  ledamöter.  
 
§ 10:5 Informationsgruppen  
 
§ 10:5:1 Uppgift  Informationsgruppen skall handha sektionens   
  informationsspridning.  
 
§ 10:5:2 Sammansättning  Informationsgruppen består av Infochef, två Webmaster, två Art  
  Directors samt erforderligt antal fotografer.  
 
§ 10:6 Utbildningsutskottet  
 
§ 10:6:1 Uppgift  Utbildningsutskottet har till uppgift att tillgodose medlemmarnas 
  intressen i frågor som berör studierna och utbildningen, samt att  
  till Kårens FM nominera representanter till Institutionsstyrelser  
  samt Husstyrelse. 
  
§ 10:6:2 Sammansättning  Utbildningsutskottets Styrelse består av Utbildningsminister,  
  Studierådsordförande för respektive program samt erforderligt  
  antal övriga ledamöter.  
 
§ 10:6:3 Samverkan  Utbildningsutskottet samverkar med Kårens utbildningsutskott.  
 
§ 10:7 Phøset  
 
§ 10:7:1 Uppgift  Phøset skall planera och genomföra nollningen för nollorna.  
 
§ 10:7:2 Sammansättning  Phøset består av ett Øverphøs samt erforderligt   
  antal övriga Phøsare 
 
§ 10:8 Skattmästeriet 



 

 

 
§ 10:8:1 Uppgift Skattmästeriet skall handa ha sektionens ekonomi och bokföring. 
 
Nuvarande avsnitt reglemente: 
KAP 5   SKATTMÄSTARE  
§ 5 Skattmästare  

Skattmästarens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla V- funktionärerna 
pengar i (av funktionären) önskad storlek, dock inom ramen för den precisa och 
verklighetsförankrade budget styrelsen lägger. Skattmästaren tilltalas av 
sektionens medlemmar med prefixet “Ung-“ plus förnamn. Detta gäller även 
skattmästare emeritus.  
 
Det åligger således Skattmästaren:  
a) att revidera liggande budget i samråd med övriga i styrelsen inför 

vårterminsmötet. Han/hon ska under höstterminsmötet presentera ett 
budgetförslag för kommande verksamhetsår, samt presentera en prognos för 
innevarande år.  

b) att presentera ett färdigt bokslut på vårterminsmötet snarast efter avgång. 
c) att om nödvändigt, uppdatera V-sektionens Ekonomipärm.  
d) att administrera utlämnandet och återtagandet av nycklar till sektionens 

förvaringsskåp och därtill hörande depositionsavgifter, mm. 
e) att stolt bära och använda det s.k. skattmästarglaset till högtidsdräkt. 
f) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid 

styrelseskiftet.  
g) att till styrelseskiftet tillse att erfoderliga blanketter för att skriva över 

berörda konton finns medtagna.  
h) att representera V-sektionen i TLTHs pengakollegie.  
i) att vara minst 20 år gammal  
j) att tillsammans med resten av styrelsen förvalta sektionens fonder. 

Om Skattmästaren ej fullföljer sin uppgift angående bokslut i utsatt tid eller 
otid, kommer han/hon omedelbart att inkompetensförklaras. Detsamma gäller 
om Skattmästaren lyckas undvika att få punchfläckar från sitt skattmästarglas på 
sin högtidsdräkt under ett helt verksamhetsår.  

§ 5:1 V-BiL-ansvariga  
V-BiL-ansvariga bör vara två personer som kan se skillnad på sommar- och 
vinterdäck samt montera lastgallret på rätt håll. V-BiL-ansvarigas uppgift är att 
se till att sektionens trotjänare och ögonsten rullar vidare utan större bekymmer.  
 
Det åligger V-BiL-ansvariga:  
a) att se till att utlåningen av V-BiL fungerar friktionsfritt. 
b) att alla som lånat V-BiLär väl medvetna om vilka regler som gäller vid 

dess användning. 
c) att eventuella fel upptäcks på ett tidigt stadium och omedelbart åtgärdas.  
d) att sköta V-BiL kontinuerliga behov av underhåll.  
e) att se till att V-BiL är ordentligt försäkrad och i övrigt laglydig.  
f) att indriva billånarnas bevis för tacksamhet.  
g) att ansvara för V-BiL:s bensinkort och se till att V-BiL är tankad vid 

utlåningarnas början. 
h) att arbeta nära och intimt med skattmästaren och göra allt för att underlätta 

dennes arbete.  
i) att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 

storskiphtet. 
 

KAP 7   CAFÉMÄSTARE  
§ 7:1:1 Cafékassör  

Det åligger Cafékassören:  



 

 

a) att sköta V-cafés ekonomi, så som att betala fakturor, banka pengar och 
bokföra.  

b) att vara färdig med sin ekonomiska redovisning senast fem läsdagar före 
närmast påföljande Vårterminsmöte.  

c) att ha ett gott samarbete med Cafémästaren och meddela denne om det 
ekonomiska läget.  

d) att inför Vårterminsmötet presentera ett förslag på budget till Styrelsen.  
 
KAP 9   SEXMÄSTARE  
§ 9:1:2 Sexkassören  

Sexkassören sköter Sexmästeriets ekonomi och bokföring.  
Det åligger Sexkassören:  
a) att sköta Sexmästeriets ekonomi.  
b) att lämna skriftlig ekonomisk redovisning till Styrelsen senast fjorton dagar 

efter varje evenemang.  
c) att vara färdig med sin ekonomiska redovisning senast 5 läsdagar före 

närmast påföljande vårterminsmöte.  
d) att Sexkassörens huvudsakliga klädsel vid servering skall vara skjorta, kilt 

och frack.  
e) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast dagen före 

skiftesgasquen.  
 

KAP 12   ØVERPHØS 
§ 12:1 Phøset  

Phøsets absolut viktigaste uppgift är att i enlighet med växthuseffekten odla 
fram en god grund för framtida funktionärskarriärsfunderingar hos nollorna 
små. Phøset bör bestå av mellan 5 och 7 personer inklusive Øverphøs.  
Det åligger Phøset:  
a) att genomföra en, ur nollornas synvinkel, kul och händelserik nollning.  
b) att inför vårterminsmötet presentera ett förslag på budget till styrelsen.  
c) att aktivt söka sponsring till nollningen. Detta sker i nära samarbete med 

Näringslivsordförande som med fördel samordnar arbetet.  
d) att under nollningen ha minst en uppsättning speciella phøskläder.  
e) att utse en extremt ansvarig Phøsare för varje arrangemang under 

nollningen (bortsett från phøsfesten). Denna Phøsare skall vara kapabel att 
köra bil och känna extra ansvar för att arrangemangets utveckling.  

f) att hålla fast vid de traditioner som finns vid phøs-skiftet.  
g) att de inte bör bestå av mer än 3st. 1-årsstudenter.  
h) att köpa sin rekvisita i samråd med Infochefen.  
i) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast sista läsdagen på 

höstterminen. 

 
 
Reglemente ändras till: 
KAP 5   SKATTMÄSTARE  
§ 5 Skattmästare  

Skattmästarens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla V- funktionärerna 
pengar i (av funktionären) önskad storlek, dock inom ramen för den precisa och 
verklighetsförankrade budget styrelsen lägger. Skattmästaren är 
utskottsordförande för Skattmästeriet. Skattmästaren tilltalas av sektionens 
medlemmar med prefixet “Ung-“ plus förnamn. Detta gäller även skattmästare 
emeritus.  
 
Det åligger således Skattmästaren:  
a) att leda och ansvara för Skattmästeriets verksamhet. 



 

 

b) att revidera liggande budget i samråd med övriga i styrelsen inför 
vårterminsmötet. Han/hon ska under höstterminsmötet presentera ett 
budgetförslag för kommande verksamhetsår, samt presentera en prognos för 
innevarande år.  

c) att presentera ett färdigt bokslut på vårterminsmötet snarast efter avgång. 
d) att om nödvändigt, uppdatera V-sektionens Ekonomipärm.  
e) att administrera utlämnandet och återtagandet av nycklar till sektionens 

förvaringsskåp och därtill hörande depositionsavgifter, mm. 
f) att stolt bära och använda det s.k. skattmästarglaset till högtidsdräkt. 
g) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid 

styrelseskiftet.  
h) att till styrelseskiftet tillse att erfoderliga blanketter för att skriva över 

berörda konton finns medtagna.  
i) att representera V-sektionen i TLTHs pengakollegie.  
j) att vara minst 20 år gammal  
k) att tillsammans med resten av styrelsen förvalta sektionens fonder. 

Om Skattmästaren ej fullföljer sin uppgift angående bokslut i utsatt tid eller 
otid, kommer han/hon omedelbart att inkompetensförklaras. Detsamma gäller 
om Skattmästaren lyckas undvika att få punchfläckar från sitt skattmästarglas på 
sin högtidsdräkt under ett helt verksamhetsår.  

§ 5:1 Skattmästeriet 
Skattmästeriet har i uppgift att bistå Skattmästaren med att handha sektionens 
ekonomi och bokföring. Genom möten kunna tillsammans förbättra sektionens 
ekonomi. 
 
Skattmästeriet består av: 
- Skattmästaren 
- V-bilsansvariga (2 st) 
- Cafékassör 
- Sexkassör 
- En representant från Phøset 

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

§ 5:1:1 V-BiL-ansvariga  
V-BiL-ansvariga bör vara två personer som kan se skillnad på sommar- och 
vinterdäck samt montera lastgallret på rätt håll. V-BiL-ansvarigas uppgift är att 
se till att sektionens trotjänare och ögonsten rullar vidare utan större bekymmer.  
 
Det åligger V-BiL-ansvariga:  
a) att se till att utlåningen av V-BiL fungerar friktionsfritt. 
b) att alla som lånat V-BiL är väl medvetna om vilka regler som gäller vid 

dess användning. 
c) att eventuella fel upptäcks på ett tidigt stadium och omedelbart åtgärdas.  
d) att sköta V-BiL kontinuerliga behov av underhåll.  
e) att se till att V-BiL är ordentligt försäkrad och i övrigt laglydig.  
f) att indriva billånarnas bevis för tacksamhet.  
g) att ansvara för V-BiL:s bensinkort och se till att V-BiL är tankad vid 

utlåningarnas början. 
h) att arbeta nära och intimt med skattmästaren Skattmästeriet. och göra allt 

för att underlätta dennes varandras arbete.  
i) att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast dagen före 

storskiphtet. 
 
KAP 7   CAFÉMÄSTARE  



 

 

§ 7:1:1 Cafékassör  
Det åligger Cafékassören:  
a) att sköta V-cafés ekonomi, så som att betala fakturor, banka pengar och 

bokföra.  
b) att vara färdig med sin ekonomiska redovisning senast fem läsdagar före 

närmast påföljande Vårterminsmöte.  
c) att ha ett gott samarbete med Cafémästaren och meddela denne om det 

ekonomiska läget.  
d) att inför Vårterminsmötet presentera ett förslag på budget till Styrelsen. 
e) att representera Cafémästeriet i Skattmästeriet. 

 
KAP 9   SEXMÄSTARE   
§ 9:1:2 Sexkassören  

Sexkassören sköter Sexmästeriets ekonomi och bokföring.  
 
Det åligger Sexkassören:  
a) att sköta Sexmästeriets ekonomi.  
b) att lämna skriftlig ekonomisk redovisning till Styrelsen senast fjorton dagar 

efter varje evenemang.  
c) att vara färdig med sin ekonomiska redovisning senast 5 läsdagar före 

närmast påföljande vårterminsmöte.  
d) att Sexkassörens huvudsakliga klädsel vid servering skall vara skjorta, kilt 

och frack.  
e) att representera Sexmästeriet i Skattmästeriet. 
f) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast dagen före 

skiftesgasquen.  
 

 
 

KAP 12   ØVERPHØS 
§ 12:1 Phøset  

Phøsets absolut viktigaste uppgift är att i enlighet med växthuseffekten odla 
fram en god grund för framtida funktionärskarriärsfunderingar hos nollorna 
små. Phøset bör bestå av mellan 5 och 7 personer inklusive Øverphøs. 
 
Det åligger Phøset:  
a) att genomföra en, ur nollornas synvinkel, kul och händelserik nollning.  
b) att inför vårterminsmötet presentera ett förslag på budget till styrelsen.  
c) att aktivt söka sponsring till nollningen. Detta sker i nära samarbete med 

Näringslivsordförande som med fördel samordnar arbetet.  
d) att internt utse en som skall representera Phøset i Skattmästeriet. 
e) att under nollningen ha minst en uppsättning speciella phøskläder.  
f) att utse en extremt ansvarig Phøsare för varje arrangemang under 

nollningen (bortsett från phøsfesten). Denna Phøsare skall vara kapabel att 
köra bil och känna extra ansvar för att arrangemangets utveckling.  

g) att hålla fast vid de traditioner som finns vid phøs-skiftet.  
h) att de inte bör bestå av mer än 3st. 1-årsstudenter.  
i) att köpa sin rekvisita i samråd med Infochefen.  
j) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast sista läsdagen på 

höstterminen. 

  



 

 

Bilaga 6 
Motioner   
 
 
Ändringsförslag 1 - Reglemente 
 
Inskickat av:  
Rasmus Ekeroth, Källarmästare 2019/2020, Viktor Karlsson, Matfantast 2019/2020, Gustaf 
Olausson, Matfantast 2019/2020. 
 
Förslag: 
I kölvattnet av de nya alkoholregler som gäller på LTHs campus bör även eget ansvar och god 
hantering internt revideras. Källarmästeriet, som ett utskott vars centrala uppgift är att hålla 
event där alkoholservering kan förekomma, är inte undantaget. Utskottet möjliggör att 
studenter kan få ta del av en gastronomisk värld som annars sällan är tillgänglig för en 
studentekonomi. Höjd kvalitet innebär dock även en höjd arbetsmängd. För att kunna 
upprätthålla en hög matlagnings- och serveringsnivå har Källarmästeriet sett behovet av 
ytterligare medlemmar i utskottet för att inte behöva tumma på säkerhetsrutiner och kontroll 
av att tillåtna personer vistas i serveringslokalen. Efter samråd med Tillståndsenheten i Lund 
har vi kommit till slutsatsen att ett utökande av utskottet är nödvändigt.  

Därför föreslår vi att antalet Matfantaster ska ökas från 3-5 till 3-6.  

 
Nuvarande avsnitt: 

§ 9:2 Källarmästeriet  

Källarmästeriets främsta uppgift är att främja goda gastronomiska upplevelser.  

Det åligger Källarmästariet: 
a) att bestå̊ utav en Källarmästare samt 3-5 stycken Matfantaster. 
b) att anordna arrangemang med gastronomiska upplevelser. 
c) att arrangera minst tre event per verksamhetsår. 
d) att väljas på̊ Vårterminsmötet och ha verksamhetsåret förste juli – siste juni. 

Det åligger Källarmästaren: 
a) att ansvara 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 Källarmästariet: 
a) att bestå utav en Källarmästare samt 3-6 stycken Matfantaster. 
b) att anordna arrangemang med gastronomiska upplevelser. 
c) att arrangera minst tre event per verksamhetsår. 
d) att väljas på Vårterminsmötet och ha verksamhetsåret förste juli – siste juni. 

Det åligger Källarmästaren: 
a) att ansvara 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.  

  



 

 

 
 
Styrelsens motionssvar: 
Då Källarmästeriets verksamhet fortsätter att utvecklas och fler och satsigare event hålls, finner 
vi det lämpligt att utöka antalet matfantaster.  
 
Styrelsen yrkar därför på att bifalla motionen.  
 
 
  



 

 

 
 

Bilaga 6 
Motioner   
 
 
Ändringsförslag 2 – Reglemente 
 
Inskickat av: 
VoV-event 
 
Förslag: 
Eftersom de flesta utskott har en klausul för att inkompetensförklaras skulle vi i VoV-event 
också vilja ha det, för att på så sätt bli mer integrerade i sektionen. Idag står ingenting i slutet 
av utskottets beskrivning och vi skulle där vilja lägga in ett krav på utskottet och om denna 
beskrivning inte uppfylls ska utskottets medlemmar inkompetensförklaras.  
 
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 samt gå på programsittningen. 
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: 
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 samt gå på programsittningen. 
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 

 
 Om någon i VoV-event misstar en tax för en pudel ska hela utskottet 
inkompetensförklaras! 

 
  
  



 

 

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



 

 

 
 
 

Bilaga 6 
Motioner   
 
 
Ändringsförslag 3 – Reglemente 
 
Inskickat av: 
Lorentz Brännström, Vincent Tidelund, Stina Andersson och den tysta majoriteten. 
 
Förslag: 
Venezuela, Vietnam och Vatikanstaten. Vad har dessa tre länder som börja på V gemensamt? 
Jo, de nekar sina medborgare  
möjligheten att i fria och hemliga val välja fram de personer som skall representera på de 
viktigaste posterna i samhället. 
Sedan HT-mötet 2018 har även V-sektionen för samhällsbyggnad TLTH sållat sig till denna 
ökända trio, då man under kaotiska former valda att rasera demokratin.  
 
Istället för att som alltid rösta fram funktionärerna i hemliga allmänna val, lyckades det 
kuppas igenom att valberedningen med oinskränkt makt skulle välja en mycket 
stor och viktig andel av funktionärskåren på V-sektionen för samhällsbyggnad TLTH. 
Anledningen var att HT-mötena blev "långa" och att det var "varmt och kvavt" i V:A.  
 
Med facit på hand kan vi krasst konstatera att mötena är ännu längre än någonsin, V:A är 
ännu varmare och luftcirkulationen än sämre. 
 
 Mycket tyder på att det framförallt är talmannen 
som är oumbärlig i att effektivt hantera tiden på HT-mötet, snarare än att man låter 
demokratins kvarnar mala på. 
Visselblåsare från valberedningen har även larmat om en omänsklig arbetsbörda och 
övermäktigt mycket ansvar.  
 
VT-mötet 2020 har nu den historiska möjligheten att skriva in sig i historieböckerna som den 
skaran människor som återupprättade demokratin på V-sektionen för samhällsbyggnad 
TLTH! 
 
Låt valberedningen återgå till sitt vanliga jobb att föreslå kandidater och ge V-sektionen för 
samhällsbyggnad TLTHs medlemmar möjligheten att rösta fram sina funktionärer. 
 



 

 

Vi motionärer yrkar på,  
 
Att man återgår till den valprocedur som gällde för funktionärer innan de odemokratiska 
förändringarna röstades igenom på HT-mötet 2018. Alltså att alla poster ska röstas in i 
demokratiskt 
val under HT eller VT möte. 
 
Nuvarande avsnitt: 
  
  



 

 

POLICYDOKUMENT VALPROCEDUR FÖR V-SEKTIONEN, SEKTIONEN FÖRSAMHÄLLSBYGGNAD, TLTH  

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)    • VoVvar (3-5) 
• Phøset (6)    • Lantmästare (1) 
• Cafékassör (1)    • Lantisar (3-5) 
• Aktu (7)    • Revisorer (3-5) 
• Sexmästeriet (20)    • Källarmästare (1) 
• Hustomte (1)    • Valberedning (7) 
• Tomtenissar (4-6)    • V-arité (8) 
• Strategigeneral (1)    • Sångarstridsansvarig (1) 
• Talman (1)    • Näringslivsansvarig L (1) 
• VoV-mästare (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)    • Fanbärare (1) 
• Cafénissar (2-3)    • Webmaster (1-2) 
• Caféförmän (10)    • Sektionsfotografer (2-4) 
• Näringslivskontakter (4-6)   • Art director (1-2) 
• Alumniansvariga (1-3)   • Matfantaster (5) 
• Taktiker (4)    • Mentorskapssamordnare L (2) 
• Studerandeskyddsombud (1)   • Mentorskapssamordnare VoV (2) 
• Likabehandlingsombud (1- )  
• Världsmästare (3)  
• Sektionsansvariga för Her Tech Future (2)  
• V-BiL-ansvariga (2)  

 
Ändras till: 

 
  



 

 

POLICYDOKUMENT VALPROCEDUR FÖR V-SEKTIONEN, SEKTIONEN FÖRSAMHÄLLSBYGGNAD, TLTH  

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)    • VoVvar (3-5) 
• Phøset (6)    • Lantmästare (1) 
• Cafékassör (1)    • Lantisar (3-5) 
• Aktu (7)    • Revisorer (3-5) 
• Sexmästeriet (20)    • Källarmästare (1) 
• Hustomte (1)    • Valberedning (7) 
• Tomtenissar (4-6)    • V-arité (8) 
• Strategigeneral (1)    • Sångarstridsansvarig (1) 
• Talman (1)    • Näringslivsansvarig L (1) 
• VoV-mästare (1)    • Näringslivsansvarig VoV (1) 
• Inköpschefer (2)   • Fanbärare (1) 
• Cafénissar (2-3)   • Webmaster (1-2) 
• Caféförmän (10)   • Sektionsfotografer (2-4) 
• Näringslivskontakter (4-6)  • Art director (1-2) 
• Alumniansvariga (1-3)  • Matfantaster (5) 
• Taktiker (4)   • Mentorskapssamordnare L (2) 
• Studerandeskyddsombud (1)  • Mentorskapssamordnare VoV (2) 
• Likabehandlingsombud (1-)  • Världsmästare (3) 
• Sektionsansvariga för Her Tech Future (2) • V-Bil-ansvariga (2) 



 

 

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)    • Fanbärare (1) 
• Cafénissar (2-3)    • Webmaster (1-2) 
• Caféförmän (10)    • Sektionsfotografer (2-4) 
• Näringslivskontakter (4-6)   • Art director (1-2) 
• Alumniansvariga (1-3)   • Matfantaster (5) 
• Taktiker (4)    • Mentorskapssamordnare L (2) 
• Studerandeskyddsombud (1)   • Mentorskapssamordnare VoV (2) 
• Likabehandlingsombud (1- )  
• Världsmästare (3)  
• Sektionsansvariga för Her Tech Future (2)  
• V-BiL-ansvariga (2)  

 
  



 

 

Styrelsens motionssvar: 

2018 ändrades valproceduren och många funktionärsposter valdes att väljas in via intervju 
istället för att röstas in på stormöte. Under 2019 testades detta och söktrycket har ökat på 
vissa poster som nu istället väljs in på intervju. Valberedningen väljs in av sektionens 
medlemmar och de är valda under demokratiska former. Dessutom är höstterminsmötet långt 
som det är och att välja in alla poster på höstterminsmötet kommer att förlänga mötet 
ytterligare.  

Styrelsen yrkar därför på att avslå motionen.  
 
  



 

 

 
 

Bilaga 6 
Motioner   
 
 
Ändringsförslag 4 – Reglemente 
 
Inskickat av: 
Strategigruppen 
 
Förslag: 
För att enklare kunna driva projekt som medlem på sektionen tycker vi att tydligare regler 
behövs kring hantering av sökning och uppföljning av pengar från projektfonden. Detta så att 
medlemmar känner till och vet vad som krävs för att kunna driva ett projekt. Det behöver 
även bli tydligare hur ansvarsfördelningen ser ut mellan den projektledning som skulle finnas 
för projektet samt styrelsens ansvar gällande denna punkt. Vi vill främja engagemanget och 
idéerna som våra medlemmar har och uppfylla dessa utan att vara funktionär under ett helt 
verksamhetsår. Exempel på projekt skulle kunna vara en turnering i DOTA, en kurs i 
drejning, en workshop i retorik, lära folk dansa tango, patiensläger osv. 
 
Nuvarande avsnitt: 
KAP 5   SKATTMÄSTARE  
§ 5 Skattmästare  

Skattmästarens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla V- funktionärerna 
pengar i (av funktionären) önskad storlek, dock inom ramen för den precisa och 
verklighetsförankrade budget styrelsen lägger. Skattmästaren tilltalas av 
sektionens medlemmar med prefixet “Ung-“ plus förnamn. Detta gäller även 
skattmästare emeritus.  
 
Det åligger således Skattmästaren:  
a) att revidera liggande budget i samråd med övriga i styrelsen inför 
vårterminsmötet. Han/hon ska under höstterminsmötet presentera ett 
budgetförslag för kommande verksamhetsår, samt presentera en prognos för 
innevarande år.  
b) att presentera ett färdigt bokslut på vårterminsmötet snarast efter avgång.  
c) att om nödvändigt, uppdatera V-sektionens Ekonomipärm.  
d) att administrera utlämnandet och återtagandet av nycklar till sektionens 
förvaringsskåp och därtill hörande depositionsavgifter, mm.  
e) att stolt bära och använda det s.k. skattmästarglaset till högtidsdräkt.  
f) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid styrelseskiftet.  
g) att till styrelseskiftet tillse att erfoderliga blanketter för att skriva över berörda 
konton finns medtagna.  
h) att representera V-sektionen i TLTHs pengakollegie.  
i) att vara minst 20 år gammal 
 j) att tillsammans med resten av styrelsen förvalta sektionens fonder.  

 



 

 

Om Skattmästaren ej fullföljer sin uppgift angående bokslut i utsatt tid eller 
otid, kommer han/hon omedelbart att inkompetensförklaras. Detsamma gäller 
om Skattmästaren lyckas undvika att få punchfläckar från sitt skattmästarglas på 
sin högtidsdräkt under ett helt verksamhetsår. 

 
 
Ändras till: 
KAP 5   SKATTMÄSTARE  
§ 5 Skattmästare  

Skattmästarens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla V- funktionärerna 
pengar i (av funktionären) önskad storlek, dock inom ramen för den precisa och 
verklighetsförankrade budget styrelsen lägger. Skattmästaren tilltalas av 
sektionens medlemmar med prefixet “Ung-“ plus förnamn. Detta gäller även 
skattmästare emeritus.  
 
Det åligger således Skattmästaren:  
a) att revidera liggande budget i samråd med övriga i styrelsen inför 
vårterminsmötet. Han/hon ska under höstterminsmötet presentera ett 
budgetförslag för kommande verksamhetsår, samt presentera en prognos för 
innevarande år.  
b) att presentera ett färdigt bokslut på vårterminsmötet snarast efter avgång.  
c) att om nödvändigt, uppdatera V-sektionens Ekonomipärm.  
d) att administrera utlämnandet och återtagandet av nycklar till sektionens 
förvaringsskåp och därtill hörande depositionsavgifter, mm.  
e) att stolt bära och använda det s.k. skattmästarglaset till högtidsdräkt.  
f) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid styrelseskiftet.  
g) att till styrelseskiftet tillse att erfoderliga blanketter för att skriva över berörda 
konton finns medtagna.  
h) att representera V-sektionen i TLTHs pengakollegie.  
i) att vara minst 20 år gammal 
 j) att tillsammans med resten av styrelsen förvalta sektionens fonder. 
k) att vara kontaktperson för projektkommittéer samt tillsammans med 
projektledaren hantera uppföljning av projekt 
 
Om Skattmästaren ej fullföljer sin uppgift angående bokslut i utsatt tid eller 
otid, kommer han/hon omedelbart att inkompetensförklaras. Detsamma gäller 
om Skattmästaren lyckas undvika att få punchfläckar från sitt skattmästarglas på 
sin högtidsdräkt under ett helt verksamhetsår 

 

KAP 19   PROJEKTKOMMITTÉ 
 
§ 19 Projektkommitté  

En projektkommitté är en tillfällig sektionskommitté med syfte att genomföra 
ett specifikt projekt som ska gynna sektionen och dess medlemmar. 
Projektkommittéer driver sin verksamhet självständigt efter beslut fattat av 
styrelsen eller sektionsmötet.  

 
§ 19.1 Uppstart  

Ny projektkommitté startas genom styrelse- eller sektionsmötesbeslut. I förslag 
till beslut skall projektledare, projektnamn, budget, syfte samt verksamhetsplan 
som inkluderar tidsplan för projektet. Projektet bör inte krocka med planerad 
verksamhet på sektionen, varken event i sig eller datum. Projekt som omfattar 
3000 kr eller mindre beslutas på styrelsemöte. Projekt över 3000 kr beslutas på 
sektionsmöte. 

 
§ 19.2 Kontakt  

Projektledaren har som ansvar att hålla kontakt med beslutande organ samt 
skattmästaren.  



 

 

 
§ 19.3 Årlig uppföljning  

Om projektet går över flera verksamhetsår skall årlig rapport lämnas till 
beslutande organ.  

 
§ 19.4 Avslut 

Efter att projektets verksamhet är genomförd skall projektledare överlämna 
verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse till styrelsen. På 
nästkommande möte av beslutande instans ska frågan om formellt avslutande av 
projektet tas upp. Beslutande organ äger rätt att besluta om avslutande av 
projekt även om projektledare inte överlämnar ekonomisk- och 
verksamhetsberättelse.  

 
§ 19.5 Skyldigheter  

Projektkommittéer är skyldiga att följa sektionens stadgar och reglemente. De 
medel som tillförts projektet ska gå till avsedda ändamål.  

 
§ 19.6 Tolkning av funktionärskap  

En medlem i en projektkommitté blir inte funktionär på sektionen. 
 
§ 19.7 Medlemskap  

För att kunna vara projektledare behöver personen vara medlem på sektionen, 
övriga medlemmar i projektgruppen behöver inte vara medlemmar på sektionen. 

 



 

 

Styrelsens motionssvar: 
Vi i styrelsen tycker detta låter som en bra idé, men föreslår en ändring så att fonden endast 
kan sökas för projekt som kan nyttjas av sektionsmedlemmar, till exempel bygga bänkar på 
TT eller att det kopplas till studierna, till exempel exjobb eller studiebesök. Styrelsen yrkar på 
bifall av motionen men med ändringen:   
 
 
Ändras till: 
 
 

KAP 19   PROJEKTKOMMITTÉ  
 
§ 19 Projektkommitté 

En projektkommitté är en tillfällig sektionskommitté med syfte att genomföra 
 ett specifikt projekt som ska gynna sektionen och dess medlemmar. 
Projektkommittéer driver sin verksamhet självständigt efter beslut fattat av 
styrelsen eller sektionsmötet. 
 

§ 19.1 Uppstart 
Ny projektkommitté startas genom styrelse- eller sektionsmötesbeslut. I förslag 
till beslut skall projektledare, projektnamn, budget, syfte, samt verksamhetsplan 
som inkluderar tidsplan för projektet. Projektet bör inte krocka med planerad 
verksamhet på sektionen, varken i event i sig eller datum och ska även vara 
studierelaterat eller tillföra sektionsnytta. Projekt som omfattar 3000 kr eller 
mindre beslutas på styrelsemöte. Projekt över 3000 kr beslutas på sektionsmöte. 
 

§ 19.2 Kontakt  
Projektledaren har som ansvar att hålla kontakt med beslutande organ samt 
skattmästaren.  
 

§ 19.3 Årlig uppföljning 
Om projektet går över flera verksamhetsår skall årlig rapport lämnas till 
beslutande organ.  

 
§ 19.4 Avslut 

Efter att projektets verksamhet är genomförd skall projektledare överlämna 
verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse till styrelsen. På 
nästkommande möte av beslutande instans ska frågan om formellt avslutande av 
projektet tas upp. Beslutande organ äger rätt. Att besluta om avslutande av 
projekt även om projektledare inte överlämnar ekonomisk- och 
verksamhetsberättelse. 

§ 19.5 Skyldigheter 
Projektkommittéer är skyldiga att följa sektionens stadgar och reglemente. De 
medel som tillförts projektet ska gå till avsedda ändamål. 

 
§ 19.6 Tolkning av funktionärskap 
  En medlem i en projektkommitté blir inte funktionär på sektionen. 
 
§ 19.7 Medlemskap  

För att kunna vara projektledare behöver personen vara medlem på sektionen, 
övriga medlemmar i projektgruppen behöver inte vara medlemmar på sektionen.  

 
 



 

 

Bilaga 7 

Budgetförslag   
 
 
 
 
 

Administration  
Kontorsmtrl. 

   
−3 000,00 kr  

Inköp av färg 
   

−4 000,00 kr  
Inköp av laserskrivare 

   
−1 890,00 kr       

 
Summa 

   
−8 890,00 kr       

Aktivitetsutskott 
 
Aktiviteter 

   
−17 000,00 kr  

Material 
  

−5 000,00 kr 
 

 
Prisreducering 

  
−12 000,00 kr 

 

 
Fika 

 
8 −50,00 kr −400,00 kr  

Kläder 
 

8 −400,00 kr −3 200,00 kr  
Lokalhyra, innebandy/volleyboll  

 
 −15 000,00 kr 

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

 
Summa 

   
−38 000,00 kr  

     

BIIF  
Sektionsbidrag  

  
18 000,00 kr   

 
   

 
Summa    18 000,00 kr   

 
   

Branschdagen 
 Bidrag 

   
80 000,00 kr       

 
Summa 

   
80 000,00 kr 



 

 

      

Cafémästeriet  
Vinst 

   
150 000,00 kr  

Försäljning: 
  

657 650,00 kr 
 

 
Catering: 

  
7 000,00 kr 

 

 

Inköp mat och dryck: 

  
−413 150,00 

kr 

 

 
Övrigt inköp: 

  
−25 000,00 kr 

 

 
Svinn: 

  
−7 000,00 kr 

 

 
Hälsovårdsmyndighet: 

  
−4 000,00 kr 

 

 
Bankkostnader: 

  
−7 500,00 kr 

 

 
Tack till jobbare: 

  
−28 000,00 kr 

 

 
Tackfester: 

  
−10 000,00 kr 

 

 
Subventionering: 

  
0,00 kr 

 

 
Amortering lån 

  
−20 000,00 kr 

 

 
Reperationsfond: 

  
0,00 kr 

 

 
Fika 

 
17 −50,00 kr −850,00 kr  

Kläder 
 

17 −400,00 kr −6 800,00 kr       

 
Summa 

   
142 350,00 kr 

      

Funktionärer  
Funktionärsvård 

   
−129 000,00 kr  

Funktionärstack 
  

−30 000,00 kr 
 

 
Övrigt 

  
0,00 kr 

 

 
Funktionärströjor 

  
−57 000,00 kr 

 

 
Storskifte 

  
−42 000,00 kr   

Terminsmöten, fika 
   

−10 000,00 kr  
VT 

  
−4 000,00 kr 

 

 
HT 

  
−6 000,00 kr 

 

      

 
Summa 

   
−139 000,00 kr       

Hustomteriet  
Fika  7 −50 −350,00 kr 



 

 

 
Lokalvård  

  
−500,00 kr  

Verktyg  
  

−2 000,00 kr  
Kläder  7 −100 −700,00 kr   

 
   

 
Summa  

  
−3 550,00 kr       

Informationsgruppen  
Fika 

 
9 −50,00 kr −450,00 kr  

Kläder 
 

9 −400,00 kr −3 600,00 kr 
 
Inköp/försäljning 

   
3 500,00 kr  

Försäljning 
  

65 000,00 kr   
Försäljning ouvvar 

  
28 500,00 kr   

Inköp ouvvar 
  

−35 000,00 kr   
Märken 

  
−4 000,00 kr   

Inköp sångböcker 
  

−45 000,00 kr   
V-merchandise 

  
−6 000,00 kr   

Propaganda V 
   

−5 000,00 kr 
 
Adobe 

 
12 −240,00 kr −2 880,00 kr  

Underhåll hemsidan 
   

−1 500,00 kr  
Fotografer    −2 300,00 kr  

Foto/Arkivering 
  

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

 
Summa 

   
−12 230,00 kr       

Källarmästeriet  
Kläder 

 
6 −400,00 kr −2 400,00 kr  

Fika 
 

6 −50,00 kr −300,00 kr  
Summa 

   
−2 700,00 kr       

L-tek 
 
Kläder  6 −400,00 kr −2 400,00 kr  
Fika  6 −50,00 kr −300,00 kr  
Nollning    −2 500,00 kr  
Event  

  
−7 500,00 kr 



 

 

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

  
−4 000,00 kr  

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

   

 
Summa    −18 120,00 kr  
     

Medlemmar  
Tack till sektionsmedlemmar 

  
 −15 000,00 kr  

Kräftskiva 
  

 −10 000,00 kr 
      

 
Summa 

   
−25 000,00 kr       

Nollning  
Nolleguiden 

   
−7 000,00 kr 

 
Phøset 

   
−39 500,00 kr  

Representation Phøset 
 

7 −800,00 kr −5 600,00 kr  
Fika Hufvudphadder 

 
12 −50,00 kr −600,00 kr  

Fika Peppare 
 

3 −50,00 kr −150,00 kr 
 
Kläder Peppare  3 −400,00 kr −1 200,00 kr  
Representation Peppare 

 
3 −400,00 kr −1 200,00 kr  

Programsittning 
   

−6 500,00 kr       

 
Summa 

   
−61 750,00 kr       

Näringslivsgruppen  
Fika 

 
16 −50,00 kr −800,00 kr  

Kläder 
 

16 −400,00 kr −6 400,00 kr 
 
Presenter 

   
−4 000,00 kr  

Sponsring 
   

231 000,00 kr  
Arbetsgrupp  

  
121 000,00 kr 

 

 
Huvudsponsor 

  
0,00 kr 

 

 
Årlig sponsring 

  
110 000,00 kr 

 

      

 
Summa 

   
219 800,00 kr       



 

 

Presenter  
Presenter 

   
−1 000,00 kr       

 
Summa 

   
−1 000,00 kr       

Sektionsbidrag  
Bidrag      

VT18 
 

30 900,00 kr 27 000,00 kr  
HT18  30 900,00 kr 27 000,00 kr       

 
Summa 

   
54 000,00 kr       

Sexmästeriet 
 
Vinst 

   
40 500,00 kr  

Försäljning 
  

408 500,00 kr 
 

 
Inköp mat 

  
−150 000,00 

kr 

 

 
Inköp alkohol 

  
−200 000,00 

kr 

 

 
Amortering lån 

  
−16 000,00 kr 

 

 
Bankkostnader 

  
−2 000,00 kr 

 

 
Fika 

 
21 −50,00 kr −1 050,00 kr 

 
Kläder 

 
21 −400,00 kr −8 400,00 kr  

Serveringstillstånd 
   

−13 000,00 kr       

      

 
Summa 

   
18 050,00 kr       

Skattmästeriet 
 Fika 

 
6 −50,00 kr −300,00 kr 

 
     

 
Summa 

   
−300,00 kr       

Strategigruppen 
 Fika 

 
6 −50,00 kr −300,00 kr 



 

 

 Mat revisorer 
 

2 −100,00 kr −200,00 kr 

 
     

 
Summa 

   
−500,00 kr       

Studierådet Brand  
Studiebevakningspengar in    4 000,00 kr  
Fika studiekvällar  2 −625,00 kr −1 250,00 kr  
Årets lärare    −750,00 kr  
Lunch Studierådet  9 −50,00 kr −450,00 kr  
Övrig studierelaterad 
verksamhet      
Pris CEQ  4 −250,00 kr −1 000,00 kr       

 
Summa 

   
550,00 kr       

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

   
−50,00 kr 

      

Studierådet VoV  
Studiebevakningspengar in 

   
8 000,00 kr  

Fika Studiekvällar 
 

5 −450,00 kr −2 250,00 kr  
Lärarpris 

   
−750,00 kr 

 
Masterkväll 

   
−1 000,00 kr  

Exjobbskväll 
   

−1 000,00 kr  
Övrig studierelaterad 
verksamhet  

    

 
Lunch studierådet 

 
22 −50,00 kr −1 100,00 kr  

CEQ-pris 
 

4 −250,00 kr −2 000,00 kr 



 

 

      

 
Summa 

   
−100,00 kr  

     

Styrelsen  
Fika 

  
 −4 500,00 kr 

 
Fika 10 −450 −4 500,00 kr 

 

 
Representation 

   
−12 800,00 kr  

Ordförande 1 −800 −800,00 kr   
Styrelsen 10 −1200 −12 000,00 kr   

Styrelsen disponerar 
   

−8 000,00 kr  
Kläder 10 −400 −4 000,00 kr 

 

 
Överlämning 10 0 0,00 kr 

 

 
Möbler 

  
0,00 kr 

 

 
Övrigt/ underhåll 

  
−4 000,00 kr 

 

 
Styrelseskifte 

   
−7 400,00 kr  

Lokalhyra 
  

−3 400,00 kr 
 

 
Mat 20 −200 −4 000,00 kr 

 

 
Administration 

   
−22 585,00 kr  

Tillsynsavgift 
  

−1 000,00 kr   
Prov för tillstånd 2 −1200 −2 400,00 kr   

PBI-avgift 
  

−5 000,00 kr   
E-vote 

  
0,00 kr   

Kassaskåpsförsäkring 
  

−685,00 kr   
Banktjänster 

  
−3 000,00 kr   

V-konferens 
  

−10 000,00 kr   
Swish-avgift 

  
−500,00 kr 

 

      

 
Summa 

   
−55 285,00 kr       

Tandem 
 Cykelvård 

   
−1 500,00 kr  

Fika 
 

2 −50,00 kr −100,00 kr       

 
Summa 

   
−1 600,00 kr 

      



 

 

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

   
−3 700,00 kr 

 
Likabehandling  

   
−2 000,00 kr  

Världsmästare 
   

−2 000,00 kr 
 
Föreläsningar 

   
−6 000,00 kr  

SI Ledare Studiekväll 
   

−4 500,00 kr  
Her Tech Future 

   
−200,00 kr       

 
Summa 

   
−20 800,00 kr       

Valberedningen 
 Fikabidrag 

 
7 −50,00 kr −350,00 kr  

Fikabidrag talman 
 

1 −50,00 kr −50,00 kr 
      

 
Summa 

   
−400,00 kr       

V-arité  
V-arité 

   
−5 350,00 kr 

 
Kläder 10 −400 −4 000,00 kr   

Spex-material 
  

−1 000,00 kr   
Fika 7 −50 −350,00 kr   

Sångastriden 
   

−6 000,00 kr 
 
Sångcanteur 

   
−2 900,00 kr  

Representation Sittingar 2 −1400 −2 800,00 kr   
Fika 2 −50 −100,00 kr        

 
Summa 

   
−14 250,00 kr       

V-biL 
 Antal mil/år 1500 

   

 Transport 
   

−4 000,00 kr 
 

Bensinkostnad 14 
 

−21 000,00 kr   
Intäkt/mil 35 90% 

indriv 
21 000,00 kr 

 



 

 

 
Resekostnader V 

  
−4 000,00 kr   

Fasta avgifter 
   

−9 980,00 kr  
Besiktning 

  
−500,00 kr   

Försäkring 
  

−5 050,00 kr   
Parkering 2 −715 −1 430,00 kr   

Skatt 
  

−3 000,00 kr   
Övrig kostnad  

   
−6 000,00 kr       

 
Summa V-bil 

   
−19 980,00 kr       

VoV-event  
Kläder  6 −400,00 kr −2 400,00 kr  
Fika  6 −50,00 kr −300,00 kr 

 
Nollning    −5 000,00 kr  
Event  

  
−15 000,00 kr  

Representation  6 −70,00 kr −420,00 kr  
      
Summa    −23 120,00 kr  
     

Fonder 
 Jubilemsfond 

   
−10 000,00 kr  

Sångboksfond 
   

0,00 kr 
 
Projektfond 

   
−5 000,00 kr  

Medaljfond 
   

−3 000,00 kr  
V-bilsfond 

   
−10 000,00 kr  

Investeringsfond 
   

−15 000,00 kr 
 
Jubilemsfond för L 

   
−4 000,00 kr  

Fond L-vägen 
   

−3 000,00 kr       

 
Summa 

  
 −50 000,00 kr 

      

Övrigt 
 Oförutsedda händelser 

   
−25 000,00 kr 

 Concretum 
   

5 000,00 kr 

 
     



 

 

 
Summa 

   
−20 000,00 kr       

 
TOTAL SUMMA 

   
16 125,00 kr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

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. 

 


