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Bilaga 1
Dagordning

2022-11-14, Lund

Ordförande Jacob Johnsson, Vice Ordförande Vilma Sand

§ Ärende Åtgärd

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

a) Utlysande
b) Föredragningslista

§ 5 Meddelande Information
a) Rapport från Styrelsen
b) Rapport från Strategigruppen
c) Meddelande från TLTH
d) Övriga meddelande

§ 6 Beslutsuppföljning Beslut
§ 7 Propositioner Beslut
§ 8 Motioner Beslut
§ 9 Budgetförslag för verksamhetsår 2023 Beslut
§ 10 F.I.K.A. från sexet Information
§ 11 Spex från V-arité Information
§ 12 Val av funktionärer Beslut
§ 13 Övrigt Diskussion
§ 14 TFMA Beslut



Bilaga 2
Beslutsuppföljning

Proposition

Ändringsförslag 1  – Stadgar

Förslag:

Då medlemmar i ordenssällskapet Concretum är hedersmedlemmar för hela V-sektionen bör
också medlemmarna representera alla program på V-sektionen. Vi föreslår att stadgarna
ändras då den för tillfället bara tillåter civilingenjörer vid V-sektionen att söka.

Vi föreslår:

- att i § 4:2 ändra att civilingenjör eller brandingenjör på V-sektionen istället för
civilingenjör på V-sektionen.

Nuvarande avsnitt:

KAP 4 HEDERSMEDLEMMAR

§ 4:1 Orden Medlemmar av ordenssällskapet Concretum
tilldelas hedersmedlemskap i V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad på livstid.

§ 4:2 Definition Medlem i orden skall vara:

Civilingenjör på V-sektionen vid Lunds Tekniska
Högskola med minst 14 förlupna år sedan uttagen
examen. Personen skall ha varit aktiv i Sektionen under
sin studietid, haft ett framgångsrikt arbetsliv samt hållit



kontakten med Sektionen eller på annat sätt ha ett gott
förhållande till Sektionen.

eller

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

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

§ 4:3 Benämning Ordensmedlemmens förnamn begåvas med suffixet
-atus. Slutar ordensmedlemmens förnamn med en vokal
ändras suffixet till -tus.

Ordföranden i orden får tilltalsnamnet Donatus.

§ 4:4 Medlemskap Varje år finns det utrymme att invälja två nya
medlemmar. Förslag till nya medlemmar kan ges
antingen av ordensmedlemmar i samspråk med
Sektionens ordförande eller av Sektionens styrelse.
Beslut om medlemskap tages enhälligt av Sektionens
Presidie tillsammans med ordens ordförande Donatus.
Om personen skulle nekas medlemskap skall detta inte
nedtecknas till eftervärlden. De nya medlemmarna
bjuds med sin respektive på Sektionens vårfestlighet,
för en kostnad motsvarande gasquefest, där de blir
invigda i concretum.

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

§ 4:6 Rättigheter Medlemmarna av ordenssällskapet Concretum inbjuds
till Sektionens vår- och höstfestlighet samt eventuella
jubileumsfestligheter.

Ändras till:



KAP 4 HEDERSMEDLEMMAR

§ 4:1 Orden Medlemmar av ordenssällskapet Concretum
tilldelas hedersmedlemskap i V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad på livstid.

§ 4:2 Definition Medlem i orden skall vara:

Civilingenjör eller brandingenjör på V-sektionen vid
Lunds Tekniska Högskola med minst 14 förlupna år
sedan uttagen examen. Personen skall ha varit aktiv i
Sektionen under sin studietid, haft ett framgångsrikt
arbetsliv samt hållit kontakten med Sektionen eller på
annat sätt ha ett gott förhållande till Sektionen.

eller

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

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

§ 4:3 Benämning Ordensmedlemmens förnamn begåvas med suffixet
-atus. Slutar ordensmedlemmens förnamn med en vokal
ändras suffixet till -tus.

Ordföranden i orden får tilltalsnamnet Donatus.

§ 4:4 Medlemskap Varje år finns det utrymme att invälja två nya
medlemmar. Förslag till nya medlemmar kan ges
antingen av ordensmedlemmar i samspråk med
Sektionens ordförande eller av Sektionens styrelse.
Beslut om medlemskap tages enhälligt av Sektionens
Presidie tillsammans med ordens ordförande Donatus.
Om personen skulle nekas medlemskap skall detta inte
nedtecknas till eftervärlden. De nya medlemmarna
bjuds med sin respektive på Sektionens vårfestlighet,



för en kostnad motsvarande gasquefest, där de blir
invigda i concretum.

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

§ 4:6 Rättigheter Medlemmarna av ordenssällskapet Concretum inbjuds
till Sektionens vår- och höstfestlighet samt eventuella
jubileumsfestligheter.



Bilaga 3
Propositioner

Ändringsförslag 1 – Reglemente och policy för valprocedur

Förslag:

För första gången har även V-sektionens nollning filmats för att skapa en aftermovie. Det har
varit uppskattat av många sektionsmedlemmar och förhoppningsvis starten på en ny tradition.

Eftersom majoriteten av eventen på nollningen filmades innebar det en kraftigt ökad
arbetsbörda på sektionens fotografer. Delvis innebar det en färre fotograf som kunde
fotografera på event, delvis arbetade en fotograf näst inpå varje dag under nollningen med att
filma. Därför föreslår vi i styret att antalet fotografer ska ökas för att möjliggöra fler
aftermovies på sektionen med en rimligare arbetsbörda för de övriga fotograferna. Dessutom
ger detta möjlighet till att experimentera mer med potentialen av videomaterial på sektionen.

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:
- Infochef
- Webmaster (1-2 st)
- Sektionsfotografer (2-4 st)
- Artdirector (1-4 st)
- Merchansvarig (1 st)
- Fanbärare

Det åligger Informationsgruppen:
a) att handha försäljning av overaller och märken m.m, särskilt inför

nollningen.
b) att internt utse en av informationsgruppens medlemmar till Vice Infochef.

Denne skall vara insatt i Infochefens arbete för att kunna hjälpa samt
ersätta denne då Infochef inte kan medverka.



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:
- Infochef
- Webmaster (1-2 st)
- Sektionsfotografer (2-43-5 st)
- Artdirector (1-4 st)
- Merchansvarig (1 st)
- Fanbärare

Det åligger Informationsgruppen:
c) att handha försäljning av overaller och märken m.m, särskilt inför

nollningen.
d) att internt utse en av informationsgruppens medlemmar till Vice Infochef.

Denne skall vara insatt i Infochefens arbete för att kunna hjälpa samt
ersätta denne då Infochef inte kan medverka.

Nuvarande avsnitt i policy för valprocedur:



Ändras till:



Bilaga 3
Propositioner

Ändringsförslag 2 – Policy för Valprocedur

Förslag:

Då tandemgeneralerna i nuläget inte finns med i Policyn för valproceduren föreslås att lägga
till 2 tandemgeneraler under Aktu.



Nuvarande avsnitt i Policy för valprocedur:



Ändras till:



Bilaga 3
Propositioner

Ändringsförslag 3 – Reglemente och Policy för Valprocedur

Förslag:

Cafémästaren har en väldigt hög arbetsbelastning och i nuläget finns en intern vice som inte
har tydliga direktiv och arbetsuppgifter samt att denne har en annan post som inköpschef. För
att kunna underlätta både för Cafémästaren, inköpscheferna och hela Cafémästeriet föreslås
att en enskild post som Vice Cafémästare ska införas med tydligare arbetsuppgifter och
direktiv. Då posten även kommer innebära ett större ansvar än tidigare bör Vice Cafémästare
väljas in på Höstterminsmötet förslagsvis innan cafékassören. Vi föreslår dock som undantag
att Vice Cafémästare ska väljas in på intervju i höst för att i framtiden väljas på
höstterminsmötet.

Nuvarande avsnitt i Reglemente:

KAP 7   CAFÉMÄSTARE

§ 7 Cafémästare

Cafémästaren är utskottsordförande för Cafémästeriet

Det åligger Cafémästaren:
a) att leda och ansvara för Cafémästeriets verksamhet.
b) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på

verksamhetsåret.
c) att lämna ett skriftligt testamente till efterträdaren senast vid 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 bokningen av V-café



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 (3-5 st)

§ 7:1 Cafémästeriet

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 via
Skattmästaren.

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

f) att representera Cafémästeriet i Skattmästeriet.

§ 7:1:2 Inköpschef

Det åligger inköpscheferna:

a) att ansvara för att beställa 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.

§ 7:1:3 Caféförman

Det åligger Caféförmännen:

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.

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

§ 7:1:4 Cafénisse

Det åligger Cafénissarna:

a) att två gånger per läsperiod se till att V-café erbjuder varma luncher.
b) att 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).

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



Ändras till i Reglemente:

KAP 7   CAFÉMÄSTARE

§ 7 Cafémästare

Cafémästaren är utskottsordförande för Cafémästeriet

Det åligger Cafémästaren:
a) att leda och ansvara för Cafémästeriets verksamhet.
b) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på

verksamhetsåret.
c) att lämna ett skriftligt testamente till efterträdaren senast vid 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 bokningen av V-café

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:

- Cafeémästare

- Vice Cafémästare

- Cafékassör

- Inköpschef (2 st)

- Caféförmän (10 st)

- Cafénissar (3-5 st)

§ 7:1 Cafémästeriet

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 Vice Cafémästare

Det åligger Vice Cafémästare:

a) att vara insatt i Cafémästarens arbete för att kunna ersätta denne då
Cafémästaren inte kan medverka.

b) att vara ansvarig för Cafénissarna och dess arbete.
c) att se till att V-café ständigt har jobbare.
d) att säkerställa försäljning av kaffe till V-sektionister under tenta-p
e) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen

på     verksamhetsåret.
f) att hjälpa Cafémästaren i dennes arbete.

§ 7:1:12 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 via
Skattmästaren.

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

f) att representera Cafémästeriet i Skattmästeriet.

§ 7:1:23 Inköpschef

Det åligger inköpscheferna:

a) att ansvara för att beställa 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.

§ 7:1:34 Caféförman

Det åligger Caféförmännen:

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.



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

§ 7:1:45 Cafénisse

Det åligger Cafénissarna:

a) att två gånger per läsperiod se till att V-café erbjuder varma luncher.
b) att 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).

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



Nuvarande avsnitt i Policy för Valprocedur:



Ändras till i Policy för Valprocedur:



Bilaga 3
Propositioner

Ändringsförslag 4 – Reglemente och Policy för Valprocedur

Förslag:

Då Informationschefen under flera år har varit överbelastad föreslås införandet av
Prylmästare samt nya utskottet Fixeriet som kan ta över en del av infogruppens och styrelsens
arbete. Fixeriet kommer att bestå av 2 prylmästare som ansvarar för arkivet och bunkern,
samt hustomteriet och V-BiLsansvariga vars uppgifter kommer vara desamma som tidigare.

Nuvarande avsnitt i reglemente:

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

BIIF-ordförande vid behov.
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 inneha det huvudsakliga ansvaret för planeringen inför V-sektionens
höstterminsmöte samt i samråd med Valberedningen anordna en
sektionssafari i god tid innan detta.

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

n) 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.

§ 4:4 Hustomten

Hustomten samordnar Hustomteriets verksamhet.

Det åligger Hustomten:
- att leda och ansvara för Hustomteriets verksamhet.
- att löpande ska meddela Vice ordförande om sitt fortlöpande arbete.
- att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen

på verksamhetsåret.

§ 4:4:1 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 (6 st)

Det åligger Hustomteriet:
a) att i största och minsta allmänhet fixa och pilla på sektionen
b) att eventuella fel upptäcks på ett tidigt stadium och omedelbart åtgärdas.
c) att arrangera V-sektionens årliga funktionärstack.
d) att tillse att V-grillen bänkar och bord på TT är rena, snygga och hela.
e) att städa microrummet en gång per läsperiod så att sektionens medlemmar

ska kunna använda microrummet utan att maten ska komma upp igen.
f) att vara behjälplig i vått och torrt när önskemål från huset eller Sektionen

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

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

Skattmästaren för godkännande.
i) att internt utse 2 stycken av Tomtenissarna till Mikronissar. Dessa är

ansvariga för att kalla Hustomteriet till städning av mikrorummet en gång i
månaden.

j) att internt utse 2 stycken av Tomtenissarna till Snickarnissar. Dessa är
ansvariga för att kontrollera och kalla Hustomteriet vid behov av



upprustning av V-sektionens nuvarande och kommande egendom samt
övriga eventuella önskemål från huset eller Sektionen.

k) att internt utse 2 stycken av Tomtenissarna till Tacknissar. Dessa är
ansvariga för att tillsammans med Hustomteriet arrangera V-sektionens
funktionärstack.

Det åligger troligtvis Hustomteriet:
a) att tillse att det gamla Hustomteriets åtaganden blir utförda någon gång i en

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

b) att visa upp sig för medlemmarna minst en gång per år, gärna i anslutning
till den 24 december.

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

d) att inte inse vilka begränsningar som finns för att hitta på hyss bara man
inte frågar om lov, i alla fall inte för det man ska göra.

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

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

åtminstone 40 cm lång.
h) att ha större horisont än enbart caféet.

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

§ 5:1:2 Miljösamordnare

Miljösamordnarens huvudsakliga uppgift är att leda sektionens miljöarbete och vara
kontakten mellan sektionen och Sektionsgrodans administration.

Det åligger Miljösamordnaren:

a) att administrera och uppdatera miljöprogrammet i samarbete med
sektionens utskott och ledning.

b) att hålla kontakt med motsvarande poster på andra sektioner för samarbete
i miljöfrågor.

c) att arbeta för att krav och kriterier för Sektionsgrodan uppfylls.
d) att vara kontaktperson för Sektionsgrodans administration.
e) att med hjälp av styrelsen sprida information och dokumentation om

miljöfrågor till sektionens medlemmar.
f) att upprätthålla och uppdatera sektionens miljöhandlingsplan.
g) att följa upp och utvärdera Miljöhandlingsplanen innan avslutat

verksamhetsår.
h) att arbeta nära och intimt med Skattmästeriet och göra allt för att

underlätta varandras arbete.



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

KAP 5 SKATTMÄSTARE
§ 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

- Miljösamordnare

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 i enlighet med miljöpolicyn och

miljöhandlingsplanen.

e) att stötta miljösamordnaren.

§ 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-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 Skattmästeriet och göra allt för att

underlätta varandras arbete.
i) att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen på

verksamhetsåret.
j) att vara kontaktperson för projektkommittéer samt tillsammans med

projektledaren hantera uppföljning av projekt.



§ 4:5 Examensgeneral
Examensgeneralens uppgift är att, för V-sektionens sistaårsstudenter, ansvara för
samtliga arrangemang under examensfirandet.

Det åligger Examensgeneralen:
a) att via intervju utse en Examenskommitté som tillsammans med

Examensgeneralen ansvarar för examensfirandet.
b) att sträva efter en jämn fördelning mellan programmen i kommittén
c) att om tid och intresse finnes se till att ett examensspex anordnas.
d) att anordna exempelvis en brunch, en turnering och ett

hejdundrande examensfirande tillsammans med Examenskommittén.
e) att skapa en naturlig mötesplats för de som närmar sig examen.

Om alla examensarbeten som presenteras under våren underkänns eller om
posten vakantsätts ett helt år inkompetensförklaras Examensgeneralen och
examensfirandet uteblir.

KAP 6
AKTIVIETSUTSKOTTSORDFÖRANDE

§ 6 Aktivitetsutskottsordförande

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 via
Skattmästaren 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 sista dagen

på verksamhetsåret.
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.



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 en komplett funktionärslista med samtliga funktionärer

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

pappersform till medlemmar som så önskar.
i) att inför Vårterminsmötet presentera ett förslag på budget till Styrelsen via

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

design och näringslivsgruppen för spons).
m) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på

verksamhetsåret.
n) att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen på

verksamhetsåret.
o) att representera V-sektionen i TLTHs informationskollegie.
p) att som sekreterare protokollföra styrelsens möten och ansvara för att

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

q) att ansvara för V-husets anslagstavlor.
r) att organisera, städa och hålla ordning i Arkivet.
s) att publicera kallelse till styrelsens möten på hemsidan.

Om Infochefen glömmer att lägga på momsen vid försäljning av overaller och
beställer dem ”just in time” två veckor innan uppropsdagen på nollningen skall
denne inkompetensförklaras.



Ändras till:

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

BIIF-ordförande vid behov.
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 inneha det huvudsakliga ansvaret för planeringen inför V-sektionens

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

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

n) 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.

§ 4:4 Hustomten

Hustomten samordnar Hustomteriets verksamhet.

Det åligger Hustomten:
- att leda och ansvara för Hustomteriets verksamhet.
- att löpande ska meddela Vice ordförande om sitt fortlöpande arbete.
- att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen

på verksamhetsåret.



§ 4:4:1 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 (6 st)

Det åligger Hustomteriet:
a) att i största och minsta allmänhet fixa och pilla på sektionen
b) att eventuella fel upptäcks på ett tidigt stadium och omedelbart åtgärdas.
c) att arrangera V-sektionens årliga funktionärstack.
d) att tillse att V-grillen bänkar och bord på TT är rena, snygga och hela.
e) att städa microrummet en gång per läsperiod så att sektionens medlemmar

ska kunna använda microrummet utan att maten ska komma upp igen.
f) att vara behjälplig i vått och torrt när önskemål från huset eller Sektionen

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

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

Skattmästaren för godkännande.
i) att internt utse 2 stycken av Tomtenissarna till Mikronissar. Dessa är

ansvariga för att kalla Hustomteriet till städning av mikrorummet en gång i
månaden.

j) att internt utse 2 stycken av Tomtenissarna till Snickarnissar. Dessa är
ansvariga för att kontrollera och kalla Hustomteriet vid behov av
upprustning av V-sektionens nuvarande och kommande egendom samt
övriga eventuella önskemål från huset eller Sektionen.

k) att internt utse 2 stycken av Tomtenissarna till Tacknissar. Dessa är
ansvariga för att tillsammans med Hustomteriet arrangera V-sektionens
funktionärstack.

Det åligger troligtvis Hustomteriet:
i) 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.

j) att visa upp sig för medlemmarna minst en gång per år, gärna i anslutning
till den 24 december.

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

l) 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.

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

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



o) att se till att hustomten inför sitt tillträde införskaffar en luva av digniteten
åtminstone 40 cm lång.

p) 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.

§ 4:54 Examensgeneral
Examensgeneralens uppgift är att, för V-sektionens sistaårsstudenter, ansvara för
samtliga arrangemang under examensfirandet.

Det åligger Examensgeneralen:
a) att via intervju utse en Examenskommitté som tillsammans med

Examensgeneralen ansvarar för examensfirandet.
b) att sträva efter en jämn fördelning mellan programmen i kommittén
c) att om tid och intresse finnes se till att ett examensspex anordnas.
d) att anordna exempelvis en brunch, en turnering och ett hejdundrande

examensfirande tillsammans med Examenskommittén.
e) att skapa en naturlig mötesplats för de som närmar sig examen.

Om alla examensarbeten som presenteras under våren underkänns eller om
posten vakantsätts ett helt år inkompetensförklaras Examensgeneralen och
examensfirandet uteblir.

KAP 5 SKATTMÄSTARE

§ 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) Minst en representant från V-bilsansvariga
- Cafékassör
- Sexkassör
- En representant från Phøset

- Miljösamordnare

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 i enlighet med miljöpolicyn och

miljöhandlingsplanen.



e) att stötta miljösamordnaren.

§ 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-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 Skattmästeriet och göra allt för att

underlätta varandras arbete.
i) att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen på

verksamhetsåret.
j) att vara kontaktperson för projektkommittéer samt tillsammans med

projektledaren hantera uppföljning av projekt.

§ 5:1:21 Miljösamordnare

Miljösamordnarens huvudsakliga uppgift är att leda sektionens miljöarbete och vara
kontakten mellan sektionen och Sektionsgrodans administration.

Det åligger Miljösamordnaren:

a) att administrera och uppdatera miljöprogrammet i samarbete med
sektionens utskott och ledning.

b) att hålla kontakt med motsvarande poster på andra sektioner för samarbete
i miljöfrågor.

c) att arbeta för att krav och kriterier för Sektionsgrodan uppfylls.
d) att vara kontaktperson för Sektionsgrodans administration.
e) att med hjälp av styrelsen sprida information och dokumentation om

miljöfrågor till sektionens medlemmar.
f) att upprätthålla och uppdatera sektionens miljöhandlingsplan.
g) att följa upp och utvärdera Miljöhandlingsplanen innan avslutat

verksamhetsår.
h) att arbeta nära och intimt med Skattmästeriet och göra allt för att underlätta

varandras arbete.

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



KAP 6
AKTIVITETSUTSKOTTSORDFÖRANDE

§ 6 Aktivitetsutskottsordförande

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 via
Skattmästaren 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 sista dagen

på verksamhetsåret.
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.

§ 6:3 Fixeriet

Fixeriet består av:
- Prylmästare (2 st)
- Hustomteriet
- V-BiLsansvariga (2 st)

§ 6:3:1 Prylmästare

Det åligger prylmästare:
a) att sköta utlåning och vård av sektionens fotografiska utrustning.
b) att se till att Arkivet och Bunkern hålls organiserade, inventerade, städade

och i ordning.
c) att sköta uthyrning och vård av sektionens utrustning, till exempel tält och

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

verksamhetsåret.



§ 6:3:2 Hustomten

Hustomten samordnar Hustomteriets verksamhet.

Det åligger Hustomten:
- att leda och ansvara för Hustomteriets verksamhet.
- att löpande ska meddela Vice ordförande om sitt fortlöpande arbete.
- att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen

på verksamhetsåret.

§ 6:3:3 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 (6 st)

Det åligger Hustomteriet:
a) att i största och minsta allmänhet fixa och pilla på sektionen
b) att eventuella fel upptäcks på ett tidigt stadium och omedelbart åtgärdas.
c) att arrangera V-sektionens årliga funktionärstack.
d) att tillse att V-grillen bänkar och bord på TT är rena, snygga och hela.
e) att städa microrummet en gång per läsperiod så att sektionens medlemmar

ska kunna använda microrummet utan att maten ska komma upp igen.
f) att vara behjälplig i vått och torrt när önskemål från huset eller Sektionen

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

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

Skattmästaren för godkännande.
i) att internt utse 2 stycken av Tomtenissarna till Mikronissar. Dessa är

ansvariga för att kalla Hustomteriet till städning av mikrorummet en gång i
månaden.

j) att internt utse 2 stycken av Tomtenissarna till Snickarnissar. Dessa är
ansvariga för att kontrollera och kalla Hustomteriet vid behov av
upprustning av V-sektionens nuvarande och kommande egendom samt
övriga eventuella önskemål från huset eller Sektionen.

k) att internt utse 2 stycken av Tomtenissarna till Tacknissar. Dessa är
ansvariga för att tillsammans med Hustomteriet arrangera V-sektionens
funktionärstack.

Det åligger troligtvis Hustomteriet:



a) att tillse att det gamla Hustomteriets åtaganden blir utförda någon gång i en
sådan takt att denna att-sats belastning på Hustomteriet kommer att växa
med kvadraten på tiden.

b) att visa upp sig för medlemmarna minst en gång per år, gärna i anslutning
till den 24 december.

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

d) att inte inse vilka begränsningar som finns för att hitta på hyss bara man
inte frågar om lov, i alla fall inte för det man ska göra.

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

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

åtminstone 40 cm lång.
h) att ha större horisont än enbart caféet.

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

§ 6:3:4 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:
k) att se till att utlåningen av V-BiL fungerar friktionsfritt.
a) att alla som lånat V-BiLär väl medvetna om vilka regler som gäller vid dess

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

utlåningarnas början.
g) att arbeta nära och intimt med Skattmästeriet och göra allt för att underlätta

varandras arbete.
h) att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen på

verksamhetsåret.
i) att vara kontaktperson för projektkommittéer samt tillsammans med

projektledaren hantera uppföljning av projekt.

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 en komplett funktionärslista med samtliga funktionärer

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

pappersform till medlemmar som så önskar.
i) att inför Vårterminsmötet presentera ett förslag på budget till Styrelsen via

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

design och näringslivsgruppen för spons).
m) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på

verksamhetsåret.
n) att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen på

verksamhetsåret.
o) att representera V-sektionen i TLTHs informationskollegie.
p) att som sekreterare protokollföra styrelsens möten och ansvara för att

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

q) att ansvara för V-husets anslagstavlor.
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 verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på

verksamhetsåret.
m) att lämna skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen på

verksamhetsåret.
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 V-husets anslagstavlor.

r) att organisera, städa och hålla ordning i Arkivet.
q) att se till att arkivet hålls organiserat och städat i samråd med prylmästare.

r) att publicera kallelse till styrelsens möten på hemsidan.

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.



Nuvarande avsnitt i Policy för valprocedur:



Ändras till:



Bilaga 3
Propositioner

Ändringsförslag 5 – Reglemente och Policy för Valprocedur

Förslag:

Under det gångna året har frågor som rört utbildningarna kopplade till V-sektionen kommit
på tal. De har rört sig från namnen på utbildningarna till kännedomen av programmen. Både
att de existerar men också vad utbildningen innebär och vilka arbetsmöjligheter som finns
efter examen. För att få ut information och svar så föreslår styrelsen att införa ett PR-utskott
som ska jobba med att marknadsföra utbildningen och V-sektionen till potentiella studenter.
De ska också agera som kontakt till LTHs skuggningverksamhet. Gruppen ska även
marknadsföra skuggningverksamheten, hemvändarprogrammet och studentambassadörsrollen
till befintliga V-studenter.

Programledningarna har under en tid jobbat på olika sätt för att öka intresset för
V-programmen. De ser studenterna som viktiga ambassadörer för utbildningen och tycker att
en grupp som hade jobbat med samverkan mellan programledningar och sektionen som ett
mycket gott initiativ.

Nuvarande avsnitt i Reglemente och Policy för Valprocedur:
Finns inget avsnitt i reglementet

Nytt avsnitt i Reglemente:
§10:2 PR-chef

PR-chefen samordnar PR-gruppen verksamhet.
Det åligger PR-chefen:
a) att leda och ansvara för PR-gruppens verksamhet.
b) att löpande uppdatera Informationschefen om deras arbete.
c) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista

dagen på verksamhetsåret.
d) att sammankalla PR-utskottet till möte minst en gång per läsperiod.
e) att ha god kontakt med Näringslivsordförande och Utbildningsminister

så att verksamheterna inte konkurrerar utan bidrar till varandra.

§10:2:1 PR-gruppen
PR-gruppens främsta uppgift är att marknadsföra V-programmen och
sektionen mot framtida studenter och samhället.



PR-gruppen består av:
- PR-chef
- PR-ister (2-4 st)

Det åligger PR-gruppen:
a) att undersöka och den mån det går genomföra ett evenemang där

intresserade studenter får besöka V-sektionen under våren.
b) att ha en god relation till marknadsföringsinsatser på LTH, samarbeta

med dem och på egen hand marknadsföra V-programmen mot
potentiella studenter på lämpliga kanaler.

c) att förbättra sektionens externa image.
d) att agera kontakt mot skuggningsansvarig på LTH.
e) att lämna skriftligt testamente till sina efterträdare senast vid sista

dagen på verksamhetsåret.

§10:2:2 PR-ister
Det åligger PR-ister:
a) att bistå PR-chefen i det löpande arbetet.



Nuvarande avsnitt Policy för valprocedur:



Ändras till:



Bilaga 4
Motioner

Ändringsförslag 1 - Reglemente och policy för valprocedur

Inskickat av: John Björkengren, Spexmästare 2022

Förslag:

Något som ofta uppskattas på större evenenmang, så som sittningar och släpp, är livemusik.
Något som har implementerats av andra sektioner är så kallade “sektionsband”, ett band
bestående av studenter från samma sektion, som uppträder på dess evenemang. Jag anser att
det är på tiden att vi startar upp ett V-band.

Nuvarande avsnitt:

KAP 9             SEXMÄSTARE
§ 9:1 Sexmästeriet

§ 9:2 Källarmästeriet

§ 9:3 V-arité

§ 9:4 Jubileumsgeneral



Ändras till:

KAP 9             SEXMÄSTARE
§ 9:1 Sexmästeriet

§ 9:2 Källarmästeriet

§ 9:3 V-arité

§ 9:4 Jubileumsgeneral

§ 9:5 Bandmästare

§ 9:5 Bandmästare

Bandmästaren ansvarar för sektionsbandet, vars uppgift är att uppträda på
sektionsarrangemang och främja underhållning.

Det åligger Bandmästaren:

a) att leda och ansvara för sektionsbandets verksamhet.

b) att välja in övriga medlemmar i sektionsbandet, i form av auditions.

c) att framföra livemusik på sektionsarrangemang där det av V-sektionen efterfrågas

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



Bilaga 4
Motioner

Ändringsförslag 2 - Reglemente

Inskickat av: Lukas Öreberg, Spexare i V-arité

Förslag:

Då styret har bestämt att reformera Vinterfesten till att bli en bal under namnet Vinterbalen,
föreslår jag att ändra reglementet kring Vinterfesten för att reflektera denna förändring, för att
inte förändringens giltighet kan ifrågasättas ur ett reglementeperspektiv. Därför föreslår jag:

att alla avsnitt i V-sektionens reglemente där ”Vinterfesten" nämns ändras till ”Vinterbalen”;

att Linus Samberg inkompetensförklaras för att lyfta reglementeproblemet på ett forum som
Facebook och därmed skapat osäkerhet bland några lant-tvåor huruvida Vinterfesten/balen
kommer få genomföras alls.

Nuvarande avsnitt:

§ 3 Ordförande

Det åligger Ordförande:

c) att hålla tal på uppropet, nollegasquen, Vinterfesten, Branschdagsgasquen samt eventuellt
sektionsjubileum.

§ 9:1 Sexmästeriet

Det åligger Sexmästeriet:

a) att anordna Nollegasquen, Vinterfesten, Branschdagsgasquen, Temasläpp för
sektionsmedlemmarna samt övrig fest- och pubverksamhet.

§ 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.

Ändras till:

§ 3 Ordförande

Det åligger Ordförande:

c) att hålla tal på uppropet, nollegasquen, Vinterfesten Vinterbalen, Branschdagsgasquen samt
eventuellt sektionsjubileum.

§ 9:1 Sexmästeriet

Det åligger Sexmästeriet:

a) att anordna Nollegasquen, Vinterfesten Vinterbalen, Branschdagsgasquen, Temasläpp för
sektionsmedlemmarna samt övrig fest- och pubverksamhet.

§ 10:1:2 Sektionsfotografer

Det åligger Sektionsfotograferna:

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



Bilaga 4
Motioner

Ändringsförslag 3 - Reglemente

Inskickat av: Lukas Öreberg

Förslag:

Jag tycker att kraven om färgad hårväxt borde uppdateras för att reflektera att inte alla män
har skägg, och att inte alla kvinnor har hår, samt att ordförande inte nödvändigtvis behöver
vara en man eller kvinna.

Nuvarande avsnitt:

§ 1:1 Vårterminsmötet

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.

Ändras till:

§ 1:1 Vårterminsmötet

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. har noterbart skägg ska skäggväxten färgas, om ordförande inte
har skägg ska istället håret färgas och om ordförande saknar både skägg och hår ska en peruk i
sektionens färg bäras.



Bilaga 4
Motioner

Ändringsförslag 4 - Reglemente

Inskickat av: Strategigruppen

Förslag:

I och med att antalet Peppare snabbt ökat från två till fem på bara ett par år, väljer Phøset nu
in 17 av sektionens alla 168 poster. Vilket är mer än 10% av alla funktionärer på sektionen.
Eftersom alla andra poster väljs in på stormöten eller av V-styrelsen tillsammans med
valberedningen bör även dessa väljas tillsammans med oberoende part. Nuvarande
reglemente är skrivet otydligt och följs sällan. Vi föreslår ett tydligare reglemente där det
framgår att Phøset tillsammans med Valberedningen skall utse Hufvudphaddrar och Peppare.

Nuvarande avsnitt:

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

d) att representera V-sektionen i TLTHs Øverphøskollegie.
e) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid 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 5-7 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 via

Skattmästaren.
b) att aktivt söka sponsring till nollningen. Detta sker i nära samarbete med

Näringslivsordförande som med fördel samordnar arbetet.
c) att under nollningen ha minst en uppsättning speciella phøskläder.
d) att internt utse en som skall representera Phøset i Skattmästeriet.
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 arrangemangets utveckling.

f) att hålla fast vid de traditioner som finns vid Phøs-skiftet.
g) att lämpligen inte bestå av mer än 3 stycken förstaårsstudenter.
h) att köpa sin rekvisita i samråd med Infochefen.
i) att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast sista dagen på

verksamhetsåret.

§ 12:2 Peppare

Pepparna väljs av årets Phøs i form av intervjuer med stöd från valberedningen. Det
är upp till Phøset att bestämma antalet Peppare per år. Pepparnas huvudsakliga
uppgift är att stötta Phøset med diverse saker och se till att sektionens phaddrar och
nollor är taggade inför nollningsrelaterade event.

Pepparna består av:

- Peppare (0-5 st)



Det åligger Pepparna:

a) att bistå Phøset under nollningen och andra nollningsrelaterade
evenemang.

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

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

Om Sektionen skulle vara så pass 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 valberedningen eller
representant från kåren.

Hufvudphaddrarna består av:

- Hufvudphadder (12 st)

Det åligger Hufvudphaddrarna:

a) att ansvara för Phaddergrupperna.
b) att vara Phøsets högra hand och avlasta Phøset i deras planering och

genomförande av nollningen.
c) att se till 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.

Ändras till:

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

d) att representera V-sektionen i TLTHs Øverphøskollegie.
e) att tillsammans med Phøset och Valberedningen utse lämpliga

Hufvudphaddrar samt Peppare.
f) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid 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 5-7 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 via 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 internt utse en som skall representera Phøset i Skattmästeriet.
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 arrangemangets
utveckling.

g) att hålla fast vid de traditioner som finns vid Phøs-skiftet.
h) att lämpligen inte bestå av mer än 3 stycken förstaårsstudenter.
i) att köpa sin rekvisita i samråd med Infochefen.



j) att tillsammans med Øverphøs och Valberedningen utse lämpliga
Hufvudphaddrar samt peppare

k) att lämna ett skriftligt testamente till sina efterträdare senast sista
dagen på verksamhetsåret.

§ 12:2 Peppare

Pepparna väljs av årets Phøs i form av intervjuer med stöd fråntillsammans med
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 (0-5 st)

Det åligger Pepparna:

d) att bistå Phøset under nollningen och andra nollningsrelaterade
evenemang.

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

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

Om Sektionen skulle vara så pass 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, förslagsvistillsammans med
valberedningen eller representant från kåren.

Hufvudphaddrarna består av:

- Hufvudphadder (12 st)



Det åligger Hufvudphaddrarna:

e) att ansvara för Phaddergrupperna.
f) att vara Phøsets högra hand och avlasta Phøset i deras planering och

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

Sektionen.
h) att lämna ett skriftligt testamente till Phøset senast vid sista dagen på

verksamhetsåret.



Bilaga 4
Motioner

Ändringsförslag 5 - Reglemente

Inskickat av: Joel Lettevall, V19

Förslag:

Under året har det ibland blivit en överdrivet krånglig kommunikation mellan phøset och
pepparna. Ibland har phøset fått frågor från en av pepparna och ibland från hela gruppen och
med detta känns det som att det finns en risk för att saker faller mellan stolarna när
kommunikationen inte fungerar helt som den ska. För att lösa detta problem hade en lösning
varit att utnämna en av pepparna till øverpeppare som då får rollen som en utskottsordförande
inom pepparna. Øverpepparen ska vara den som den huvudsakliga kommunikationen mellan
pepparna och phøset går igenom samt mellan pepparkollegiet och pepparna.

Tanken är att phøset själva får besluta om hur øverpepparen ska utses, eftersom det är phøset
som väljer in pepparna. Således kan phøset besluta om det ske genom att det går att söka
posterna peppare och øverpeppare via intervju hos phøset, eller att ansökningsprocessen ser
ut som den gör idag, dvs. att man endast söker posten peppare, och sedan när en grupp
peppare är färdig ”befordras” en av pepparna till øverpeppare. Det sistnämnda alternativet
innebär att øverpepparen kan utses i dialog med peppargruppen, vilket dock inte är ett krav.

Om phøset vill ha en peppargrupp utan øverpeppare så går det att fortfarande att genomföra.

Antalet funktionärsposter förblir detsamma och budgeten för pepparna ska inte utökas, det
blir endast en omvandling av en tidigare post för att förbättra arbetet. Sektionens ekonomi
påverkas inte ifall motionen går igenom.



Nuvarande avsnitt:

§ 12:2 Peppare

Pepparna väljs av årets Phøs i form av intervjuer med stöd från valberedningen. Det är upp till
Phøset att bestämma antalet Peppare per år. Pepparnas huvudsakliga uppgift är att stötta Phøset med
diverse saker och se till att sektionens phaddrar och nollor är taggade inför nollningsrelaterade
event.

Pepparna består av:

- Peppare (0-5 st)

Det åligger Pepparna:

a) att bistå Phøset under nollningen och andra nollningsrelaterade evenemang.

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

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

Om Sektionen skulle vara så pass tyst på nollelördagen att man kan höra

en dryckesburk falla på marken i Lundagård, inkompetensförklaras alla Peppare.

Ändras till:

§ 12:2 Peppare

Pepparna väljs av årets Phøs i form av intervjuer med stöd från valberedningen. Det är upp till
Phøset att bestämma antalet Peppare per år. Pepparnas huvudsakliga uppgift är att stötta Phøset med
diverse saker och se till att sektionens phaddrar och nollor är taggade inför nollningsrelaterade
event. För att leda gruppen samt för att ha en tydlig kontaktperson kan även en øverpeppare utses av
phøset, även denna väljs isåfall in i form av intervjuer från årets phøs med stöd från valberedningen.

Pepparna består av:



- Øverpeppare (1 st)

- Peppare (0-4 st)

Eller

- Peppare (0-5st)

Det åligger øverpepparen:

a) att leda och ansvara för pepparnas verksamhet
b) att vara en tydlig kommunikationskanal mellan phøset och pepparna

c) att vara en tydlig kommunikationskanal mellan peppK och pepparna

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

Om øverpepparen misstar svartpeppar för vitpeppar ska denne inkompetensförklaras.

Det åligger Pepparna:

a) att bistå Phøset under nollningen och andra nollningsrelaterade evenemang.
b) att se till att alla phaddrar och nollor är taggade inför och under evenemang.
c) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid sista dagen på
verksamhetsåret.

Om Sektionen skulle vara så pass tyst på nollelördagen att man kan höra

en dryckesburk falla på marken i Lundagård, inkompetensförklaras alla Peppare



Bilaga 5
Budgetförslag för
verksamhetsåret 2023



Administration
Kontorsmtrl. −3 000,00 kr
Inköp av färg −5 000,00 kr
Första hjälpen −1 000,00 kr

Summa −9 000,00 kr

Aktivitetsutskott
Aktiviteter −17 000,00 kr

Material −5 000,00 kr
Prisreducering −12 000,00 kr

Fika 8 −50,00 kr −400,00 kr
Kläder 8 −900,00 kr −7 200,00 kr
Lokalhyra, 
innebandy/volleyboll

−15 000,00 kr

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

Summa −42 000,00 kr

BIIF
Sektionsbidrag 18 000,00 kr

Summa 18 000,00 kr

Branschdagen
Bidrag 110 000,00 kr

Summa 110 000,00 kr

Cafémästeriet
Vinst 178 500,00 kr

Försäljning 670 650,00kr
Catering 10 000,00kr

Inköp mat och dryck −413 150,00kr
Övriga inköp −25 000,00kr

Hälsovårdsmyndigheter −4 000,00kr
Bankkostnader −2 000,00 kr

Tack till jobbare −28 000,00 kr
Tackfester −10 000,00 kr

Amortering lån −20 000,00 kr
Fika 19 −50,00 kr −950,00 kr
Kläder 19 −500,00 kr −9 500,00 kr

Summa 168 050,00 kr



Funktionärer
Funktionärsvård −172 000,00 kr

Funktionärstack −30 000,00 kr
Funktionärströjor −100 000,00 kr

Storskiphte −42 000,00 kr
Terminsmöten, fika −10 000,00 kr

VT −4 000,00 kr
HT −6 000,00 kr

Summa −182 000,00 kr

Hustomteriet
Fika 7 −50 −350,00 kr
Lokalvård −500,00 kr
Verktyg −2 000,00 kr
Kläder 7 −150 −1 050,00 kr

Summa −3 900,00 kr

Informationsgruppen
Fika 12 −50,00 kr −600,00 kr
Kläder 12 −500,00 kr −6 000,00 kr
Inköp/försäljning 27 000,00 kr

Uthyrning 1 000,00 kr
Försäljning 50 000,00 kr

Försäljning ouvvar 100 000,00 kr
Inköp ouvvar −100 000,00 kr

Märken −4 000,00 kr
Inköp sångböcker 0,00 kr
Inköp Merchlager −20 000,00 kr

Propaganda V −5 000,00 kr
Adobe 12 −240,00 kr −2 880,00 kr
Hemsidan −1 500,00 kr
Fotografer −2 300,00 kr

Foto/Arkivering −300,00 kr
Representation 4 −500 −2 000,00 kr

Summa 8 720,00 kr

Källarmästeriet
Kläder 7 −500,00 kr −3 500,00 kr
Fika 7 −50,00 kr −350,00 kr
Inköp förkläden Brodyr 7 −500,00 kr −3 500,00 kr

Summa −7 350,00 kr



L-tek
Kläder 6 −500,00 kr −3 000,00 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 −18 720,00 kr

Medlemmar
Tack till sektionsmedlemmar −15 000,00 kr
Kräftskiva −10 000,00 kr

Summa −25 000,00 kr

Nollning
Nolleguiden −7 000,00 kr
Phøset disponerar −39 500,00 kr
Representation Phøset 7 −800,00 kr −5 600,00 kr
Fika Hufvudphadder 12 −50,00 kr −600,00 kr
Fika Peppare 5 −50,00 kr −250,00 kr
Kläder Peppare 5 −800,00 kr −4 000,00 kr
Representation Peppare 5 −400,00 kr −2 000,00 kr
Fika/mat Vecka 0 −15 000,00 kr

Summa −73 950,00 kr

Näringslivsgruppen
Fika 16 −50,00 kr −800,00 kr
Kläder 16 −500,00 kr −8 000,00 kr
Presenter till lunchföreläsningar −4 000,00 kr
Sponsring 244 000,00 kr
Föreläsningar och event 142 500,00 kr

Annonsering 62 500,00 kr
Huvudsponsor 0,00 kr

Sponsring Funktionärströjor 39 000,00 kr

Summa 231 200,00 kr

Presenter
Representationspresenter −1 000,00 kr



Summa −1 000,00 kr

Sektionsbidrag
Bidrag

VT21 30 900,00 kr 27 000,00 kr
HT21 30 900,00 kr 27 000,00 kr

Summa 54 000,00 kr

Sexmästeriet
Vinst 61 000,00 kr

Försäljning 435 500,00 kr
Inköp mat −150 000,00 kr

Inköp alkohol −200 000,00 kr
Amortering lån −16 000,00 kr

Programsittning −6 500,00 kr
Bankkostnader −2 000,00 kr

Fika 21 −50,00 kr −1 050,00 kr
Kläder 21 −900,00 kr −8 400,00 kr
Serveringstillstånd −13 000,00 kr

Summa 38 550,00 kr

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

Summa −350,00 kr

Strategigruppen
Fika 6 −50,00 kr −300,00 kr
Fika revisorer 5 −50,00 kr −250,00 kr

Summa −550,00 kr

Studierådet Brand
Studiebevakningspengar in 4 000,00 kr
Fika studiekvällar 4 −450,00 kr −1 800,00 kr
Årets lärare −750,00 kr
Lunch Studierådet 9 −50,00 kr −450,00 kr
Pris CEQ 4 −250,00 kr −1 000,00 kr

Summa 0,00 kr

Studierådet L



Studiebevakningspengar in 4 000,00 kr
Fika studiekvällar 4 −300,00 kr −1 200,00 kr
Lunch Studierådet 21 −50,00 kr −1 050,00 kr
Lärarpris −750,00 kr
CEQ-pris 4 −250,00 kr −1 000,00 kr

Summa 0,00 kr

Studierådet VoV
Studiebevakningspengar in 8 000,00 kr
Fika Studiekvällar 6 −350,00 kr −2 100,00 kr
Lärarpris −750,00 kr
Masterkväll −1 000,00 kr
Exjobbskväll −1 000,00 kr
Lunch studierådet 22 −50,00 kr −1 100,00 kr
CEQ-pris 8 −250,00 kr −2 000,00 kr

Summa 50,00 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

Kläder 10 −500,00 kr −5 000,00 kr
Styrelseskiphte −7 400,00 kr

Lokalhyra −3 400,00 kr
Mat 20 −200 −4 000,00 kr

Administration −22 900,00 kr
Tillsynsavgift −1 000,00 kr

Prov för tillstånd 2 −1200 −2 400,00 kr
PBI-avgift −5 000,00 kr

Bankkostnader −3 000,00 kr
V-konferens −10 000,00 kr
Swish-avgift −1 500,00 kr

Summa −52 600,00 kr

Tandem
Cykelvård −1 000,00 kr
Fika 2 −50,00 kr 0,00 kr

Summa −1 000,00 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 −21 000,00 kr

Valberedningen
Fika 7 −50,00 kr −350,00 kr
Fika talman 1 −50,00 kr −50,00 kr

Summa −400,00 kr

V-arité
V-arité −6 350,00 kr

Kläder 10 −500 −5 000,00 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 −15 250,00 kr

V-biL
Transport −12 000,00 kr

Bensinkostnad −30 000,00 kr
Utlåning bil 30 000,00 kr

Resekostnader V −12 000,00 kr
Fasta avgifter −11 930,00 kr

Besiktning −500,00 kr
Försäkring −7 000,00 kr
Parkering 2 −715 −1 430,00 kr

Skatt −3 000,00 kr
Service och underhåll −1 000,00 kr

Summa −23 930,00 kr

VoV-event
Kläder 6 −450,00 kr −2 700,00 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 −23 420,00 kr

Fonder
Jubilemsfond −10 000,00 kr
Sångboksfond −5 000,00 kr
Projektfond −5 000,00 kr
Medaljfond −3 000,00 kr
V-bilsfond −15 000,00 kr
Investeringsfond −10 000,00 kr
Jubilemsfond för L −4 000,00 kr
Fond L-vägen −1 000,00 kr

Summa −53 000,00 kr

Övrigt
Oförutsedda händelser −35 000,00 kr
Concretum 5 000,00 kr

Summa −30 000,00 kr

TOTAL SUMMA 44 150,00 kr



Administration
Kontorsmtrl. −3 000,00 kr
Inköp av färg −4 000,00 kr

Summa −7 000,00 kr

Aktivitetsutskott
Aktiviteter −17 000,00 kr

Material −5 000,00 kr
Prisreducering −12 000,00 kr
Fika 8 −50,00 kr −400,00 kr
Kläder 8 −800,00 kr −6 400,00 kr
Lokalhyra, 
innebandy/voll
eyboll

−15 000,00 kr

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

Summa −41 200,00 kr

BIIF
Sektionsbidrag

Summa 0,00 kr

Branschdagen
Bidrag

Summa 0,00 kr

Cafémästeriet
Vinst

Försäljning 650 650,00kr
Catering 10 000,00kr

Inköp mat och dryck −413 150,00kr
Övriga inköp −25 000,00kr

Hälsovårdsmyndigheter −4 000,00kr
Bankkostnader −2 000,00 kr

Tack till jobbare −28 000,00 kr
Tackfester −10 000,00 kr

Amortering lån −20 000,00 kr



Fika 19 −50,00 kr −950,00 kr
Kläder 19 −400,00 kr −7 600,00 kr

Summa −8 550,00 kr

Funktionärer
Funktionärsvård −172 000,00 kr

Funktionärstack −30 000,00 kr
Funktionärströjor −100 000,00 kr

Storskiphte −42 000,00 kr
Terminsmöten, fika −10 000,00 kr

VT −4 000,00 kr
HT −6 000,00 kr

Summa −182 000,00 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 12 −50,00 kr −600,00 kr
Kläder 12 −400,00 kr −4 800,00 kr
Inköp/försäljning −53 000,00 kr

Uthyrning 1 000,00 kr
Försäljning 50 000,00 kr

Försäljning ouvvar 100 000,00 kr
Inköp ouvvar −100 000,00 kr

Märken −4 000,00 kr
Inköp sångböcker 0,00 kr
Inköp Merchlager −100 000,00 kr

Propaganda V −5 000,00 kr
Adobe 12 −240,00 kr −2 880,00 kr
Hemsidan −1 500,00 kr
Fotografer −2 300,00 kr

Foto/Arkivering −300,00 kr



Representation 4 −500 −2 000,00 kr

Summa −70 080,00 kr

Källarmästeriet
Kläder 7 −400,00 kr −2 800,00 kr
Fika 7 −50,00 kr −350,00 kr

Summa −3 150,00 kr

L-tek
Kläder 6 −400,00 kr −2 400,00 kr
Fika 6 −50,00 kr −300,00 kr
Nollning −2 500,00 kr
Event −7 500,00 kr
Underhåll L-vägen −1 000,00 kr
Nordiskt möte −4 000,00 kr
Representation 6 −70,00 kr −420,00 kr

Summa −18 120,00 kr

Medlemmar
Tack till sektionsmedlemmar −15 000,00 kr
Kräftskiva −10 000,00 kr

Summa −25 000,00 kr

Nollning
Nolleguiden −7 000,00 kr
Phøset disponerar −39 500,00 kr
Representation Phøset 7 −800,00 kr −5 600,00 kr
Fika Hufvudphadder 12 −50,00 kr −600,00 kr
Fika Peppare 5 −50,00 kr −250,00 kr
Kläder Peppare 5 −800,00 kr −4 000,00 kr
Representation Peppare 5 −400,00 kr −2 000,00 kr

Summa −58 950,00 kr

Näringslivsgruppen
Fika 16 −50,00 kr −800,00 kr



Kläder 16 −400,00 kr −6 400,00 kr
Presenter till lunchföreläsningar −4 000,00 kr
Sponsring

Föreläsningar och event 142 500,00 kr
Annonsering 62 500,00 kr

Huvudsponsor 0,00 kr
Sponsring Funktionärströjor 39 000,00 kr

Summa −11 200,00 kr

Presenter
Representationspresenter −1 000,00 kr

Summa −1 000,00 kr

Sektionsbidrag
Bidrag

VT21 30 900,00 kr
HT21 30 900,00 kr

Summa 0,00 kr

Sexmästeriet
Vinst

Försäljning 408 500,00 kr
Inköp mat −150 000,00 kr

Inköp alkohol −200 000,00 kr
Amortering lån −16 000,00 kr

Programsittning −6 500,00 kr
Bankkostnader −2 000,00 kr
Fika 21 −50,00 kr −1 050,00 kr
Kläder 21 −800,00 kr −8 400,00 kr
Serveringstillstånd −13 000,00 kr

Summa −22 450,00 kr

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

Summa −350,00 kr



Strategigruppen
Fika 6 −50,00 kr −300,00 kr
Fika revisorer 5 −50,00 kr −250,00 kr

Summa −550,00 kr

Studierådet Brand
Studiebevakningspengar in
Fika studiekvällar 4 −450,00 kr −1 800,00 kr
Årets lärare −750,00 kr
Lunch Studierådet 9 −50,00 kr −450,00 kr
Pris CEQ 4 −250,00 kr −1 000,00 kr

Summa −4 000,00 kr

Studierådet L
Studiebevakningspengar in
Fika studiekvällar 4 −300,00 kr −1 200,00 kr
Lunch Studierådet 21 −50,00 kr −1 050,00 kr
Lärarpris −750,00 kr
CEQ-pris 4 −250,00 kr −1 000,00 kr

Summa −4 000,00 kr

Studierådet VoV
Studiebevakningspengar in
Fika Studiekvällar 6 −350,00 kr −2 100,00 kr
Lärarpris −750,00 kr
Masterkväll −1 000,00 kr
Exjobbskväll −1 000,00 kr
Lunch studierådet 22 −50,00 kr −1 100,00 kr
CEQ-pris 8 −250,00 kr −2 000,00 kr

Summa −7 950,00 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

Kläder 10 −400,00 kr −4 000,00 kr
Styrelseskiphte −7 400,00 kr

Lokalhyra −3 400,00 kr
Mat 20 −200 −4 000,00 kr

Administration −22 900,00 kr
Tillsynsavgift −1 000,00 kr

Prov för tillstånd 2 −1200 −2 400,00 kr
PBI-avgift −5 000,00 kr
Bankkostnader −3 000,00 kr

V-konferens −10 000,00 kr
Swish-avgift −1 500,00 kr

Summa −51 600,00 kr

Tandem
Cykelvård 0,00 kr
Fika 2 −50,00 kr 0,00 kr

Summa 0,00 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 −21 000,00 kr

Valberedningen
Fika 7 −50,00 kr −350,00 kr
Fika talman 1 −50,00 kr −50,00 kr

Summa −400,00 kr

V-arité



V-arité −5 350,00 kr
Kläder 10 −400 −4 000,00 kr

Spex-material −1 000,00 kr
Fika 7 −50 −350,00 kr

Sångastriden −6 000,00 kr
Sångcanteur −2 900,00 kr

Representation Sittingar 2 −1400 −2 800,00 kr
Fika 2 −50 −100,00 kr

Summa −14 250,00 kr

V-biL
Transport −8 000,00 kr
Bensinkostnad −21 000,00 kr

Utlåning bil 21 000,00 kr
Resekostnader V −8 000,00 kr
Fasta avgifter −11 930,00 kr

Besiktning −500,00 kr
Försäkring −7 000,00 kr
Parkering 2 −715 −1 430,00 kr

Skatt −3 000,00 kr
Service och underhåll −1 000,00 kr

Summa −19 930,00 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 −5 000,00 kr
Projektfond −5 000,00 kr
Medaljfond −3 000,00 kr
V-bilsfond −15 000,00 kr



Investeringsfond −10 000,00 kr
Jubilemsfond för L −4 000,00 kr
Fond L-vägen −1 000,00 kr

Summa −53 000,00 kr

Övrigt
Oförutsedda händelser −35 000,00 kr
Concretum

Summa −35 000,00 kr

TOTAL SUMMA −687 400,00 kr
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POLICY FÖR VALPROCEDUR
V-SEKTIONEN, SEKTIONEN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD, TLTH



POLICYDOKUMENT  VALPROCEDUR FÖR V-SEKTIONEN, SEKTIONEN FÖRSAMHÄLLSBYGGNAD, TLTH

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

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

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

Vårterminsmötet
• Valberedning
• Mentorskapssamordnare 
• Källarmästeriet
• Studerandeskyddsombud
• Examensgeneral

• Talman
• VoV-event
• L-tek
• V-arité
• Revisorer
• Likabehandlingsombud 
• Världsmästare 
• Sektionsansvariga för Her Tech Future
• V-BiL-ansvariga
• Miljösamordnare
• Merchansvarig



POLICYDOKUMENT  VALPROCEDUR FÖR V-SEKTIONEN, SEKTIONEN FÖRSAMHÄLLSBYGGNAD, TLTH

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: 

• VoVvar (3-5)
• Lantmästare(1)
• Lantisar (3-5)
• Revisorer (3-5)
• Källarmästare (1)
• Valberedningsordförande (1)
• Valberedare  (6)
• V-arité (8)
• Sångarstridsansvarig (1)
• Näringslivsansvarig VoV (1)
• Näringslivsansvarig L (1)

HUR GÅR VALPROCEDUREN TILL

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

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

• Inköpschefer (2)
• Cafénissar (3-5)
• Caféförmän (10)
• Näringslivskontakter (4-6)
• Alumniansvariga (1-3)
• Taktiker (4)
• Studerandeskyddsombud (1)
• Likabehandlingsombud (2)
• Världsmästare (3)
• Sektionsansvariga för Her Tech Future (2)
• V-BiL-ansvariga (2)

• Fanbärare (1)
• Webmaster (1-2)
• Sektionsfotografer (2-4)
• Art Director (1-4)
• Miljösamordnare (1)
• Merchansvarig (1)
• Matfantaster (3-6)
• Mentorskapssamordnare L (2)
• Mentorskapssamordnare Vov (2)
• Tomtenissar (6)
• Examensgeneral
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Vid vakantsatta poster via intervju, ska Styrelsen tillsammans med Valberedningen besluta hur posterna ska 
tillsättas. 

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

RIKTLINJER FÖR VALBEREDNING
Valberedningen har i ansvar att ta fram underlag till stormöten inför val av funktionärer samt att bistå med 
rösträkning under mötena. Utöver detta står Valberedningen även ansvariga för att intervjuer hålls inom de 
tidsramar som är beskrivna i detta dokument. 
Under stormöten ska funktionärer som är med i Valberedningen, agera opartiskt och ej bistå med ytterligare 
motivering under diskussion. 

RIKTLINJER FÖR TALMANNEN
Som Talman på V-sektionen har man ansvar att under mötena se till att diskussioner tillför fakta i debatter och 
att rundgång i debatten undviks. 
Talmannen ska inför personval där antalet sökande understiger antalet poster föreslå att dessa röstas in som 
klump som mötet sedan beslutar om. Detta för att mötestiden inte ska bli alltför lång.



Bilaga 7
Ordning för val av
funktionärer

Styrelsen

a) Ordförande

b) Vice Ordförande

c) Skattmästare

d) Infochef

e) Aktivitetsutskottsordförande

f) Cafémästare

g) Näringslivsordförande

h) Sexmästare

i) Utbildningsminster

j) Øverphøs

Phøset

a) Phøs (4-6st)

Aktivitetsutskottet

a) Sportchef

b) AktUverade (6 st)

c) Tandemgeneraler (2 st)

Cafémästeriet

a) Cafékassör

Näringslivsgruppen

a) Näringslivsansvarig Vov

b) Näringslivsansvarig L



V-arité

a) Spexmästare

b) Sångcanteurer (1-2 st)

c) Spexare (4-6 st)

d) Sångarstridsansvarig

Strategigruppen

a) Strategigeneral

Granskare

a) Revisorer (6 st)

Mötesfunktionärer

a) Talman

VoV-event

a) VoV-mästare

b) VoVvar (3-5 st)

L-tek

a) Lantmästare

b) Lantis (3-5 st)

Hustomteriet

a) Hustomte

Sexmästeriet

a) Vice Sexmästare

b) Sexkassör

c) Pubmästare

d) Köksmästare

e) Vice köksmästare

f) Musikmästare

g) HofVmästare

h) Baakfyllare (2 st)

i) Sexjobbare (11 st)


