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Bilaga 1 
Dagordning 
 
2017-11-06, Lund 
Ordförande, Samuel Plönning  

§  Ärende       Åtgärd 
______________________________________________________________________ 

§ 1  TFMÖ       Beslut 
 
§ 2 Val av mötesfunktionärer    Beslut 
 
§ 3  Adjungeringar     Beslut 
 
§ 4 Mötets utlysande     Beslut 
 

a) Utlysning 
b) Föredragningslista 
 

§ 5 Meddelanden     Information 
 

a) Rapport från styrelsen 
b) Meddelande från TLTH 
c) Övriga meddelanden  

    
§ 6 Beslutsuppföljning     Beslut 
 
§ 7 Propositioner      Beslut 
 
§ 8 Motioner      Beslut 
 
§ 9 Budgetförslag för verksamhetsår 18  Beslut 
  
§ 10 F.I.K.A från sexet     Information 
 
§ 11 Spex V- arité      Information  
 
§ 12  Val av funktionärer     Beslut 
  
§ 13 Övrigt       Diskussion 
 
§ 14 TFMA       Beslut 



Bilaga 2 
Beslutsuppföljning 
 
	
Det finns inga beslutsuppföljningar från VT-mötet.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bilaga 3 
Propositioner  
 
 
Ändringsförslag 1- Stadga 
 
Förslag: 
V-sektionen är en sektion med medlemmar från flera olika ingenjörs- och 
masterprogram som förenas i den gemensamma kopplingen till samhällsbyggnad. 
Sektionens namn har en historisk koppling till civilingenjörsprogrammet i väg- och 
vattenbyggnad, men sektionen finns till för att främja alla medlemmar oavsett 
programtillhörighet. För att belysa sektionens bredd och poängtera att sektionen är 
till för samtliga medlemmar yrkar vi på att att V-sektionen byter namn till V-
sektionen, sektionen för samhällsbyggnad. 
 
Nuvarande avsnitt: 
§ 1:1 Benämning V-sektionen, i denna stadga kallad Sektionen, är en del av 
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, i denna stadga kallad Kåren. 
 
Ändras till: 
§ 1:1 Benämning V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad i denna stadga 
kallad Sektionen, är en del av Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, i 
denna stadga kallad Kåren. 
 
Att det som konsekvens av ändringen ovan ändras på övriga ställen i 
styrdokumenten till det nya namnet.  
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Propositioner  
 
Ändringsförslag 2- Reglemente 
 
Förslag: 
 
Förslaget innebär införandet av ett VoV- utskott då det i nuläget inte finns ett forum 
för bara VoV- studenter. Vår tanke är att ge VoV-studenter en mer välstrukturerad 
programvecka under nollningen samt ett antal events under årets gång. Styrelsen 
anser att detta inte är en komplett lösning på situationen då det kan uppfattas som 
att V-sektionen riktar sig främst till VoV-studenter men jämfört med de övriga 
alternativen så anses det som att den här lösningen är den bästa. Styrelsen tycker 
också att det skulle vara motsägelsefullt ifall eventgruppen skulle startas som en 
VoV- intresseförening när L-tek röstar om att gå in under V-sektionen. Styrelsen 
tycker då att eventgruppen bör ligga som ett VoV- utskott för att ge L-tek möjlighet 
att fortsätta driva agendan om sammanslagning med V-sektionen, vilket Styrelsen 
står bakom.  
 
VoV-mästaren väljs på HT-mötet och VoVvar väljs genom intervju med 
Valberedning tillsammans med den invalda VoV-mästaren.  
 
Nuvarande avsnitt: 
 
Ändras till:  
 
§ 4:8 VoV- event 

VoV- events uppgift är att ge Väg- och vattenstudenterna en naturlig 
mötesplats genom skapandet av events.  
 
Det åligger VoV- event: 
a) att anordna 1-2 programinriktade events per år för Väg- och 

vattenstudenterna.  
b) att planera och ha hand om programveckan för Väg- och 

vattenstudenterna under nollningen.  
c) att inte konkurrera med V- sektionens övriga events 
d) att löpande uppdatera Styrelsen om deras arbete 
e) att främja Väg- och vattenstudenternas sociala kompetens så 

denna ej försvinner. 
f) att bestå av en VoV-mästare samt 3-5 VoVvar 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 
Propositioner  
 
 
Ändringsförslag 3- Reglemente 
 
Förslag: 
 
V-sektionens Alumniverksamhet har under året utvecklats och utökats. Styrelsen 
anser då att det är lämpligt att utöka Alumnigruppen.  
 
Nuvarande avsnitt: 
 
§ 3:4 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. Om endast 
Näringslivsgruppensmedlemmar erhåller välavlönade jobb inkompetensförklaras 
hela industrin. 
c) att ha en Alumniansvarig i gruppen vars uppgift är att föra kontinuerlig kontakt 
medutexaminerade V-studenter (Alumner). Uppgiften innebär att ge mervärde för 
Alumner och för de nuvarande studenterna genom samarbeten, studiebesök, 
sittningar och liknande.  
d) att bestå av mellan fyra till sex V-studenter exklusive Näringslivsansvarig och 
Alumniansvarig. 

 
Ändras till: 
 
§ 3:4 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. Om endast Näringslivsgruppens 
medlemmar erhåller välavlönade jobb inkompetensförklaras hela industrin. 
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c) att ha en till tre Alumniansvariga i gruppen vars uppgift är att föra kontinuerlig 
kontakt med utexaminerade V-studenter (Alumner). Uppgiften innebär att ge 
mervärde för Alumner och för de nuvarande studenterna genom samarbeten, 
studiebesök, sittningar och liknande.  
d) att bestå av mellan fyra till sex V-studenter exklusive Näringslivsansvarig och 
Alumniansvariga. 
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Propositioner  
 

 
Ändringsförslag 4- Reglemente 
 
Förslag: 
 
Styrelsen anser att det bör sättas en begränsning i antal tomtenissar. Hustomeriet 
har de senaste åren blivit utskottet dit sektions- veteraner söker för att varva ner. 
Så för att ta tillvara på kompetensen som hustomteriet besitter vill Styrelsen även 
lägga till att Hustomteriet planerar och genomför höstens funktionärstack. Då har 
Hustomteriet har då ett helt år på sig, och med en bra budget, att planera årets 
häftigaste evenemang.  
 
Nuvarande avsnitt: 
 
§ 3:3:1 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. 

 
 Det åligger Hustomteriet: 

a) att bestå av Hustomte och 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 sköta Tandemcykelns kontinuerliga behov av underhåll. 

 
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. 
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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 skiftesgasquen. 

j) att ha större horisont än enbart caféet. 
 

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

 
 
Ändras till: 
§ 3:3:1 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.  
 
Det åligger Hustomteriet:  
a)  att bestå av Hustomte och 4-6st 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 sköta Tandemcykelns kontinuerliga behov av underhåll. 
e) 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.  
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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 skiftesgasquen.  
j) att ha större horisont än enbart caféet. 

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



Bilaga 4 
Motioner  
 
 
 
Ärende 1 
Inlämnat av: Mirass Jalil, Ellen Karlström, Irma Sjölin, Josefin Thoresson & Nelly 
Viebke 
 
Förslag: 
 
Posten Vice Cafémästare har uppfattats som överflödig och arbetsbelastningen har 
varit låg, medan arbetsbelastningen har varit väldigt hög för Caféförmännen. 
Därför anser vi att 2 Inköpschefer samt 2-3 Cafénissar är nödvändigt för ett 
välfungerande café. Det innebär att posten som Vice Cafémästare försvinner och 
istället utses, en av inköpscheferna till Vice Cafémästare, internt inom 
cafémästeriet. För att utöka utbudet i caféet krävs det mer arbetskraft och det är 
därför Cafénissar är nödvändiga. De kommer att fokusera på att laga varma 
luncher och erbjuda hembakat, samt anordna evenemang såsom tackfester, 
bruncher etc. 
 
Motionssvar: 
 
Samtliga motionärer är väl insatta i caféverksamheten och har således bra insikt 
om hur caféverksamheten kan utvecklas för att bli ännu bättre. Styrelsen finner 
samtliga ändringar som genomtänkta och yrkar på bifall av motionen.  

 
Nuvarande avsnitt:  
 
§ 2:5 Cafémästaren  Det åligger Cafémästaren:  
 

a) att ha övergripande koll på caféverksamheten, och caféförmännen.  
b) att beställa varor och ha koll på sortimentet med hjälp från 

caféförmännen.  
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 cafémästarkollegie. 

 
 
 
§ 3:3 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.  
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Det åligger Cafémästeriet: 
 

a) att tillse att vi har ett trevligt V-café. 
b) att ansvarsfullt driva V-café ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 
Det åligger Vice Cafémästare: 

 
a) att ansvara för uthyrningen av V-café 
b) att agera som Cafémästarens högra hand och hjälpa denna när 

det behövs 
c) att vid Cafémästarens frånvaro agera som Cafémästare för 

Cafémästeriets verksamhet. 
 
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. 

 
Det åligger Caféförmännen:  
 

a) att ansvara för V-café en dag var i veckan.  
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 ha en god kontakt med cafémästaren och meddela denne om 

vad som behöver köpas in. 
 
 

Om V-cafés mackor blir lika dammiga och torra som Bosses betongdamm 
inkompetensförklaras V-café. 
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Ändras till: 
 
§ 2:5 Cafémästaren  Det åligger Cafémästaren:  
 

a) att ha övergripande koll på caféverksamheten, caféförmännen, 
inköpschefer, cafénissar och cafékassör.  

b) att beställa varor och ha koll på sortimentet med hjälp från 
caféförmännen.  

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 cafémästarkollegie. 
f) att aktivt jobba med att förbättra utbudet i V-café 
g) att ansvara för uthyrningen av V-café. 

 
 
§ 3:3 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.  

 
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. 

 
Det åligger Vice Cafémästare: 

 
a) att ansvara för uthyrningen av V-café 
b) att agera som Cafémästarens högra hand och hjälpa denna när 

det behövs 
c) att vid Cafémästarens frånvaro agera som Cafémästare för 

Cafémästeriets verksamhet. 
 

Det åligger Inköpscheferna (2 st): 
 

a) att ansvara för all beställning till V-café 
b) att ansvara för att sortimentet är komplett 
c) att säkerställa att leveransen tas emot och packas upp 
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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. 

 
Det åligger Caféförmännen(10st): 
 

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 ha en god kontakt med cafémästaren och meddela denne om 

vad som behöver köpas in. 
e) att se till att V-café alltid hålls rent och snyggt. 

 
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.  
 
 

Om V-cafés mackor blir lika dammiga och torra som Bosses betongdamm 
inkompetensförklaras V-café. 
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Ärende 2 
Inlämnat av: Jakob Kullmann, Dalia Khairallah, Thomas Forsberg & Jacob 
Estlund 
 
Förslag: Under året som Phøs har det stundtals varit väldigt stressigt och 
påfrestande. Det är många småsaker, speciellt under nollningen, som behöver 
göras snabbt och då hade det varit bra att ha någon som kan hjälpa till med 
dessa. Men även för att tagga igång nollorna under tåg, nollekamper, förfester 
osv. För att minska stressen och få mer tagg på nollningen föreslår vi att 
funktionärsposten Peppare införs.  
 
Motionssvar:  
D-sektionen har ett liknande upplägg med två stycken peppare som är med och 
gör det som beskrivs i förslaget. Det verkar fungera bra och fyller också en 
funktion som phösen inte kan ta. Styrelsen yrkar på att bifalla motionen.  
 
Nuvarande avsnitt:  
 
Ändras till: 
 
§ 3:2:1 Peppare Pepparna är 0-3 personer valda av årets Phøs i form av intervjuer 

med stöd av valberedningen. Det är upp till Phøset att bestämma 
antalet peppare per år. Pepparnas huvudsakliga uppgift är att 
stötta Phøset med diverse saker och se till att sektionens phaddrar 
och nollor är taggade inför nollningsrelaterade event. 

 
    Det åligger pepparna 
 

a) att bestå av 0-3 personer valda av årets phøs 
b) att bistå phøset med hjälp under nollningen och under andra 

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

 
Om V-sektionen skulle vara tillräckligt tyst på nollelördagen att man 
kan höra en dryckesburk falla på marken i Lundagård, 
inkompetensförklaras alla peppare.  
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§12 Val av nästa års funktionärer  
 

Styrelsen 
 

a. Ordförande  
b. Skattmästare  
c. Infochef 
d. Aktivitetsutskottsordförande  
e. Cafémästare  
f. Näringslivsansvarig 
g. Sexmästare  
h. Utbildningsminister 
i. Øverphøs  

 
Phøset 

  
a. Phös (4-6 st) 

 
Aktivitetsutskottet 

  
b. Sportchef 
c. Aktiverade (6 st) 

  
 Cafémästeriet 
   

a. Vice Cafémästare 
b. Cafékassör 
c. Caféförmän 

 
Hustomteriet 
  

a. Hustomte 
b. Tomtenissar  

 
Näringslivsgruppen 
 

a. Näringslivskontakt (4-6 st) 
b. Alumniansvarig 
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Informationsgruppen 
 

a. Sektionsfotografer (2-4 st) 
b. Webmaster (1-2 st) 
c. Art Director (1-2 st) 

 
V-arité 
 

a. Spexmästare 
b. Spexare (4-6 st) 
c. Sångcanteur (1-2 st) 
d. Sångarstridsansvarig 

 
 
Övriga funktionärer 
 

a. Framtidsgruppen 
1. Ordförande   
2. Representanter (3-5 st)  

b. Prylutskottet 
1. Prylmästare 
2. V-BiL-ansvarig 
3. Arkivchef 
4. Fanbärare 

c. Studerandeskyddsombud 
d. Revisorer 
e. Talman         
f. Flickor på Teknis-ansvarig   

 
Sexmästeriet 
  

a. Vice Sexmästare 
b. Sexkassör 
c. Pubmästare 
d. Köksmästare  
e. Musikmästare 
f. Programmästare 
g. Vice Köksmästare 
h. Baakfyllare (2 st) 
i. Sexjobbare (11 st) 
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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 en 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 styrelseposter föreslås: 

• Kandidaten och eventuella motkandidater får 5 minuters anförande vardera följt av 
maximalt 10 minuters utfrågning.  

 
Vid val av phøsposter föreslås: 

• Kandidater och eventuella motkandidater får 5 minuters anförande vardera följt av 
maximalt 5 minuters utfrågning.  

 
Vid val av alla övriga funktionärer föreslås: 

• Kandidaten och eventuella motkandidater får 2 minuter anförande och maximalt 2 
minuters utfrågning. 

 


