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Bilaga 1 
Dagordning 
 

 

2021-03-30, Lund 

Ordförande Anna Ström, Viceordförande Alice Sörmon 

§ Ärende   Åtgärd 

§ 1  TFMÖ   Beslut 

§ 2 Val av mötesfunktionärer  Beslut 

§ 3 Mötets utlysande  Beslut 

§ 4 Adjungeringar  Beslut 

a) Utlysande 

b) Föredragningslista 

§ 5 Meddelande   Information 

a) Rapport från Styrelsen 

b) Meddelande från Lund Sustainable Engineers 

c) Rapport från Strategigruppen 

d) Övriga meddelande 

§ 6 Val av Inspector  Beslut 

§ 7 Sektionens verksamhetsberättelse Information 

§ 8 Ansvarsfrihet från avgående styrelsen Beslut 

a) Sexmästeriets bokslut 2020 

b) Sexmästeriets revisionsberättelse 2019 

c) V-cafés bokslut 2020 

d) V-cafés revisionsberättelse 2019 

e) Sektionens bokslut 2020 

f) Sektionens revisionsberättelse 2020 

§ 9 Beslutsuppföljning  Beslut 

§ 10 Propositioner   Beslut 

§ 11 Motioner   Beslut 

§ 12 Budgetförslag för verksamhetsår 2021 Beslut   

§ 13 F.I.K.A.   Information 

§ 14 Spex från V-arité  Information 

§ 15 Val av funktionärer  Beslut 

a) Valberedningsordförande 



b) Valberedare (6) 

c) Källarmästare 

§ 16 Övrigt   Diskussion 

§ 17 TFMA   Beslut 

 

  



 

Bilaga 2 
Verksamhetsberättelse 
 

 

 

Förord 

 

Under 2020 har vi haft de ärofyllda posterna Ordförande samt Vice Ordförande på V-

sektionen, sektionen för samhällsbyggnad. Tillsammans med de andra i styrelsen, utskotten 

och medlemmarna har vi haft många roliga stunder under året. Tyvärr kantades året av en 

pandemi som satte sina i spår i sektionens arbete, men detta har också främjat ett nytänkande 

som har gjort att event har kunnat genomföras ändå. Utan funktionärerna som har kämpat för 

att komma på nya evenemang och lösningar hade sektionens verksamhet i princip stått stilla. 

Sektionen vore ingenting utan er funktionärer och inte heller er medlemmar.  

 

Under året har vi arbetat vidare med det Styrelsen 2019 inte hann avsluta, samtidigt som vi 

drog igång egna projekt. När Corona kom stoppades under vårterminen i princip all 

verksamhet, förutom den löpande. Detta var tråkigt men efter sommaren kunde vi återuppta 

en del av verksamheten igen och en del evenemang kunde genomföras, till exempel nollning 

och pubar. Tråkigt nog fick sektionen en varning på det stadigvarande alkoholtillståndet som 

finns i V-café och vi i styrelsen arbetade mycket med detta.   

 

Slutligen vill vi tacka våra vänner i styrelsen, sektionens funktionärer för förra 

verksamhetsåret och sektionens medlemmar för ett fint år.  

 

Ordförande & Vice Ordförande Emeritus 2020 

Ellen Thunstedt & Sandra Nimmermark 

  



Utvalda delar av året 2020 

 

Stormöten 

På grund av Corona var sektionens två stormöten, vårterminsmötet och höstterminsmötet, 

tvungna att genomföras digitalt. Det krävdes mycket arbete för att ställa om mötena från 

fysiska till digitala för att röstning och framträdanden exempelvis inte skulle påverkas 

negativt. Deltagarantalet var stort och många sökte funktionärsposter, vilket var roligt att se. 

Det var också uppskattat att det fanns möjlighet till att ställa frågor i chatten, något som inte 

är möjligt vanligtvis.  

 

Sektionens alkoholkultur 

Under hösten inleddes ett arbete med att undersöka vad medlemmarna på V-sektionen tycker 

om vår alkoholkultur. Två olika enkäter togs fram, en för medlemmarna på V-sektionen och 

en som skickades ut till nationer och även de andra sektionerna på LTH. Vi fick in många 

svar och det framkom bland annat att en del tycker att alkohol ofta får en för central del i 

evenemang som anordnas, men överlag upplever de flesta inte några problem med 

alkoholkulturen.  

 

Samarbete med övriga sektioner 

Många förändringar i sektionens verksamhet behövde göras för att vi fortsatt skulle kunna 

bedriva verksamheten under den rådande pandemin. Tillsammans med de andra sektionerna 

och kåren togs kreativa lösningar fram för hur man kan genomföra events, till exempel 

stormöten och pubar. Mycket tips på evenemang som var möjliga att genomföra gavs, men 

det diskuterades också eventuella problem som uppstod vid evenemangen.  

 

L-vägens flytt 

Innan sommaren kom beskedet om att L-vägens lokaler skulle nyttjas av Lunarc och att L-

vägen skulle flyttas. Detta var ett beslut som LTH hade tagit utan att informera vare sig kåren 

eller V-sektionen. Efter mycket hjälp från kåren, lyckades vi skjuta fram beslutet om när L-

vägen ska flytta och också att vi kräver ersättningslokaler. Vart och när L-vägen kommer att 

flyttas bestämdes aldrig under 2020, men det kommer troligtvis ske någon gång under 2021 

eller året efter.   

  



Ekonomi 

 

Skattmästarens arbete under ett verksamhetsår på V-Sektionen förändras inte särskilt mycket 

från år till år. Bokföring, fakturering och utbetalningar utgör den stora delen av 

Skattmästarrollens löpande arbete. Att tillsammans med styrelsen ta fram en budget och se till 

att utskotten följer denna ingår har även det i mina arbetsuppgifter som utförts.  

 

Pga. Coronatider har det varit betydligt mindre aktivitet på sektionen och således mindre 

ekonomiska intäkter/utgifter. Trots detta har det blivit lite förändringar på sektionen. 

Skattmästeriet skapades för nästan exakt ett år sedan, ett utskott som skall underlätta det 

ekonomiska arbetet som sker på sektionen. Vi i Skattmästeriet har tillsammans under 2020 

samarbetat väl och bland annat lyckats ta fram en miljöpolicy och miljöhandlingsplan. Till 

följd av detta lyckades vi som sektion att få miljömärkningen Sektionsgrodan från Lund 

Sustainable Engineers, skall bli kul att se hur framtida styrelser fortsätter arbeta på sektionens 

miljöarbete. 

 

I övrigt så har det blivit mycket ”städning” som gjort rent bokföringsmässigt, där jag justerat 

bort många av de fel som funnits tidigare. Förhoppningsvis kommer detta underlätta styrelsen 

2021 när de fortsätter arbeta med detta. 

 

Årets resultat har ändå gått bra med tanke på omständigheterna och vi gick mer plus än 

budgeterat, främst pga. att stora utgifter uteblev. 

 

Skattmästare 2020 

Adam Larsson 

  



Informationsgruppen 

 

Informationsgruppen har under verksamhetsåret jobbat med det löpande arbete som ingår i 

informationsgruppens arbete. Året började med liknade arbeten som tidigare år med 

tillverkning av planscher, produktutveckling av merch och fotografera på event. 

Informationen har främst spridits via facebook och veckobrev som publicerades regelbundet 

på hemsidan. Funktionärshoodies beställdes under våran och efter sommaren.  

 

Under året har Informationsgruppen främsta uppgift varit att tag fram och designa 

V-sektionsträdet. V-sektionsträdet är ett träd som visar sektionens uppbyggnad och ska 

medföra en gemenskap genom att hänga upp vepan i V-huset.   

 

Tillsammans med sångbokskommittén togs en ny upplaga av Vägvisaren fram som beställdes 

inför hösten.  

 

Informationsgruppen hjälpte till på fler olika fronter genom att sälja ouveraller, sångböcker 

och märken till alla de nya studenterna. Fotograferna dokumenterade de flesta event under 

nollning och bilderna publicerade sedan på V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnads 

facebooksida för alla att ta del av.  

 

På grund av pandemin försvann stora delar av infogruppens uppgifter då den största 

uppgiften är att fotografera på event och designa eventbilder. Därav har mer fokus lagts på 

dokumentarbete och uppdatering av nya funktioner på hemsidan. En grund för den nya posten 

merchansvarig inom infogruppen har lagts.  

 

Nu tackar infogruppen 2020 för sig och önskar Infogruppen 2021 lycka till!  

 

Informationschef 2020  

Sofia Johannesson 

  



Utbildningsutskottet 

 

Utbildningsutskottet har under året arbetat med att bidra till förbättring av sektionens sociala, 

samt studierelaterade miljö. Arbetat mellan underutskotten och dess medlemmar har fungerat 

väldigt bra under årets gång. Under året har utskottet jobbat på att synas mer genom 

marknadsföring på Instagram, skapande av Facebooksida mm. 

 

Studieråden har främst arbetat med kursutvärderingen från CEQ:er. De har haft kontinuerlig 

och god dialog med både studenter och kursansvarig. Varje läsperiod har det lottats ut 

antingen biocheckar eller ICA-presentkort till de studenter som fyllt i CEQ:er. Detta har 

gjorts för alla programmen och svarsfrekvensen har därav ökat. Under nollningen och 

höstterminen ansvarade studieråden för studiekvällar för förstaårsstudenterna. Där bjöds det 

på fika och hjälp med endimen, något som var otroligt uppskattat. Många veckor var det två 

fulla salar av matematikgalna studenter! Pga av utvecklingen av pandemin genomfördes inte 

studiekvällarna under LP 2. 

 

Likabehandlingsombuden har jobbat med den sociala miljön på sektionen. De var med under 

phadderutbildningen där de körda lite olika case för att förbereda och utbilda phaddrarna 

inför nollningen. Utöver det har de löpande varit till hjälp för studenter som av någon 

anledning farit illa. Incidenter som kommit upp har hanterats med stor professionalism. Med 

hjälp av utbildning hos studentprästerna i Lund och samverkan med övriga organ har de varit 

ett fantastiskt stöd för studenterna på sektionen. 

 

Världsmästarna har haft ett väldigt lugnt år. Dessvärre var det endast en världsmästare under 

året. Denne har hjälpt till med de internationella studenterna och bidragit till att de fått en kul 

vistelse på LTH. 

 

Studerandeskyddsombudet har jobbat på flytande med bl. a skyddsronder och möten med 

husstyrelsen. Ombudet har varit självgående och ett bra jobb under året. 

Her Tech Future ansvariga hade tyvärr ingenting att göra eftersom evenemanget ställdes in. 

 

Utbildningsminister 2020 

Alfred Jonelid  



Näringslivsgruppen 

Näringslivsgruppen 2020 bestod av Emma Rosén, Tilda Herbertsson, Kajsa Ragnarsson, 

Jakob Streijffert, August Liljenberg, Henrik Ruuth samt Daniel Carlson Bjernald.  

Året inleddes i sedvanlig ordning med ett besök till v-sektionens arbetsmarknadsmässa 

Branschdagen för att träffa företagen och knyta kontakter. Många goda samtal fördes och 

hela gruppen fick en bra start på året. Två lunchföreläsningar som Näringslivsgruppen 2019 

bokat och planerat genomfördes i januari och februari med lyckat utfall. Den andra av de två 

genomfördes tillsammans W-sektionen och på menyn stod smörgåstårta. Föreläsningen och 

framförallt maten var en stor succé som dränktes av lovord. Sedan slog pandemin till med full 

kraft i mars och många spännande planer sattes på is. Våren präglades av osäkerheter och 

omplanering.  

Under hösten var verksamheten igång igen och vårens planerande började löna sig. En lyckad 

nollning med lunchföreläsningar, studiekvällar och andra företagsaktiviteter visade de nya 

studenterna en god bredd av möjligheter i arbetslivet. Fortsatt under hösten genomfördes fler 

lunchföreläsningar för alla studerande på v-sektionen innan striktare åtgärder infördes för att 

hindra spridningen av pandemin. Gruppens planerade evenemang ställdes in och mycket av 

verksamheten fokuserades på att förbereda inför 2021 samt fortsätta med digital 

marknadsföring som genomgående varit en stor del arbetet under året.  

Sektionens mentorskapsprogram för VoV-studenter startades upp i vanlig ordning på hösten 

och har med digitala hjälpmedel kunnat genomföra sina träffar som tidigare. Intresset är 

fortsatt högt. Samtidigt har alumnigruppen skakats av anmärkningsvärt lågt intresse, något 

som har arbetats med och som fortsatt är ett utvecklingsområde.  

Överlag anser jag att Näringslivsgruppen har en stark ställning och fortsatt goda kontakter 

med näringslivet. Sektionen åtnjuter även goda samarbeten med övriga sektioners 

näringslivsutskott via näringslivskollegiet. Tyvärr delades ingen paj ut under året!  

Näringslivsordförande 2020  

Daniel Carlson Bjernald  

  



Sexmästeriet 

V-sex 20 har haft ett lyckat år trots omständigheterna kring rådande pandemi. V-sex bestod 

2020 av: Nestor Bacos, Alex Camango, Ella Erlingson, Edward Marks, Olivia Abrahamsson, 

Emil Sneckenborg, Gustav Kellgren, Vilma Sand, Lukas Svensson Heurlin, Simon 

Klangeryd, Markus Christensson, Erika Hagberg, Linn Persson, Julia Carlstedt, Adam El-

Sherif, Elias Holmqvist, Cajsa Ferne, Hanna Gardshol, Elsa Lind, Jonathan Lindoff och Nils 

Göransson.  

Tidigt under våren fortskred året som vanligt utan någon märkbar påverkan av pandemin. 

Under denna tid hölls det i en pub och en finsittning för branschdagen, senare i mars hölls det 

i en pub i V- café tillsammans med AktU.  

Tiden efter mars kom att präglas mer av pandemin och tyvärr ledde detta till flera inställda 

evenemang som hade planerats färdigt, bla. Her Tech Future och phadderkickoffen. Vidare 

blev även temasläppet inför nollningen inställt.  

Efter sommaren fram till nollningen hade restriktionerna både från FHM och Kåren lättats 

och nollningen blev tillslut av. Väldigt roligt tyckte vi! De flesta planerade evenemang gick 

att genomföra med vissa modifikationer. Tyvärr blev det inga sektionsöverskridande 

evenemang i år där vi hade fått chansen att arbeta med ett annat sexmästeri, detta pga. regler 

från Kåren. Tyvärr blev restriktionerna striktare ganska snabbt efter nollningen och under 

resterande verksamhetsår uteblev evenemangen.  

Som väl känt utreddes sektionen under senhösten i ett tillståndsärende som uppkom då 

Securitas anmälde fest i skolan. Efter en längre utredning och mycket kontakt med Lunds 

Kommun kring stävjandet av framtida brott mot alkohollagen beslutades det att en varning 

skulle delas ut. Detta har resulterat att sektionen är under så kallad prövotid för tillståndet. 

Sektionens verksamhet kan dock fortlöpa som vanligt.  

Året med V-sex 20 har varit väldigt speciellt men även väldigt roligt. Det har varit ett ytterst 

lärorikt år där vi har fått arbeta under helt nya förutsättningar vilket ibland ställt väldigt höga 

krav på oss själva. Trots detta har året för mig varit väldigt roligt, om krävande, och jag 

hoppas att detta är något jag delar med övriga i Sexmästeriet.  

Sexmästare 2020  

Nestor Bacos  

  



Cafémästeriet 

 

Cafémästeriet har under 2020 bestått utav 17 personer fördelat på de olika posterna 

Cafémästare (1), Cafékassör (1), Inköpschef (2), Caféförman (10) och Cafénisse (3).  

 

Året som gått har tyvärr inte sett ut som vanligt med caféet stängt större delen av året pga 

Corona pandemin. Caféet hann vara öppet första läsperioden med det vanliga arbetet av 

försäljning, inköp och städning. Under den tiden hölls några evenemang så som fettisdagen, 

varma luncher, Vasalopps-brunchen med Aktu och en del catering till branschdagen och 

lunchföreläsningar. 

 

Caféet hann öppnas en liten stund efter sommaren och hade under den tiden endast färdig mat 

till salu och bara förmän som jobbade. Detta var en större belastning på förmännen men också 

ett sätt att förenkla arbetet under den rådande pandemin. En del events kunde erbjudas med 

viss anpassning genom att till exempel begränsa max antal personer. De events som hölls var 

FlyING-brunch under nollningen och en matkväll där det såldes carbonara.  

 

Trots det annorlunda året har de tillfällen caféet har haft möjlighet till att jobba fungerat 

utmärkt. Gruppen hade både bra gemenskap och samarbete och det var verkligen kul att kunna 

spendera tid tillsammans de möjligheter som fanns.  

 

2020 har varit ett annorlunda år minst sagt men V-café gjorde så mycket som den kunde och 

nu lämnar vi över till Café-21 och önskar dem stort lycka till! 

 

Cafémästare 2020 

Cassandra Doggett 

  



Aktivitetsutskottet 

 

Vi i AktU-20 kunde under förra året, trots restriktioner i flera omgångar, ändå hålla i gång vår 

verksamhet och gjort vad vi kunnat för att hålla sektionsmedlemmarna i god hälsa.  

Under större delen av våren så byttes sportkvällarna i Victoriastadions sedvanliga innebandy 

ut mot spökboll och under hösten så körde vi anmälningar för att se till att vi höll gränsen på 

50 personer. Något som hölls intakt större delen av året var våra löpkvällar som hade 

varierande antal deltagare. 

 

Likt de flesta andra utskott så har även vi behövt ställa in och ändra vissa av de 

traditionsenliga evenemangen som brukar hållas och i stället komma på nya. Vi har under 

året land annat arrangerat AktU-loppet, haft lekar på storskiphet, cyklat ut till Skrylle, haft en 

Fifa-turnering, haft en pub med Sexet och den klassiska Vasaloppsbrunchen tillsammans med 

Cafeét. 

 

Tyvärr så behövdes Tandemstafetten ställas in. 

 

Under nollningen så hjälpte vi till med att hålla och delta i flera event så som 

stadsrundvandringen, sportkvällen, walking, vem kan slå ett phøs och nollekampen. 

Vi önskar AktU-21 all lycka till under verksamhetsåret 2021, det kommer bli succé.  

 

AktU-Ordförande 2020 

Anton Renmark 

  



Phøset 

Efter många om och men blev nollningen 2020 trots allt av, och vad bra det blev! Året 

började i vanlig ordning med val av Hufvudphaddrar samt Peppare, kort därefter phaddrar. I 

år gavs phaddersökande möjlighet att söka till pluggphadder. Studierna upplevs ofta svåra 

och oöverkomliga i början av utbildningen, därför valde vi att implementera 

pluggphaddrarna. Deras syfte är att finnas som ett extra stöd som nollan kan vända sig vid 

oro om studierna. Vi är nöjda med upplägget och tror att det är ett bra sätt att hjälpa nollan att 

inte glömma bort studierna. Pepparna har varit ett stort stöd och ett viktigt verktyg för 

nollningsarbetet. I februari/mars började pandemin göra sig hörd och funderingar kring 

huruvida den skulle komma att påverka nollningen eller inte började komma upp.  

Under våren ställdes tyvärr phadderkickoffen in, temasläppet likaså. Detta på grund av 

restriktionerna och 50-personergränsen vid allmänna sammankomster. Under våren 

fokuserade vi på att planera nollningen och hitta alternativa sätt för phaddergrupperna att 

umgås. Bland annat arrangerade pepparna en uppskattad poängjakt. 

Majoriteten av den verkställande planeringen gjordes några veckor innan och löpande under 

nollningen i löpande samråd med Teknologkåren, LTH och andra berörda parter. Med en 50-

personersgräns i LTHs lokaler (med undantag för 100 i Gasquesalen) blev nollningen 2020 

en unik nollning, som skiljer sig ordentligt från förgående och (förmodligen) nästkommande 

nollningar. Nollningen inleddes med ett något annorlunda Temasläpp och sittning på Lophtet. 

Stora event som UtEDischot och FlyING ställdes in, även alla släpp. Detta ersattes med event 

i egen regi. Många evenemang hölls i heat, för att kunna erbjuda snarlikt antal biljetter till 

evenemangen som förgående år. Den traditionsenliga VMA-sittningen ersattes med en V-

sittning, FlyING ersattes med en ölmilsrunda, Valking. Då Regattan inte ägde rum fick Bron 

ett eget heldagsevenemang i ny tappning, där styrelsemedlemmarna tävlade om vem som 

kunde ta sig över till Ön Øn med hjälp av bron på snabbast tid. Nationssittningen och 

nollelördagssittningen såg ut ungefär som vanligt och hölls på nation. De flesta 

uppdragsevenemangen livestreamades via Kåren och tillät begränsad närvaro. 

Utvärderingen av nollningen har visat på att nollningen varit mycket uppskattad hos nollor, 

såväl som phaddrar och funktionärer. Vi har haft ett rekordhögt deltagarantal i år, sett till 

sålda biljetter och deltagande på diverse evenemang. Detta i kombination med det högre 

kravet på logistik i år gjorde att alla engagerade slitit extra hårt för att nollningen blivit så bra 

som den blev. 

Vi har lagt ner otroligt mycket tid och kärlek på nollningen och hoppas innerligt att sektionen 

är nöjd med hur det blev. Det blev annorlunda i år – men vi ser det som en möjlighet snarare 

än en motgång. Nollningen har fått många nya inslag som kanske är här för att stanna. Vi vill 

rikta ett otroligt stort tack till Hufvudphaddrarna, pepparna, phaddrarna, sexmästeriet, 

sektionens övriga utskott och styrelsen – utan er hade inte nollningen varit möjlig. Vi är så 

tacksamma och stolta över det engagemang, tid och energi ni har lagt ner. Till sist vill jag 

tacka mitt Phøs för att jag har fått vänner, lärdomar och minnen för livet. Tack för all den tid 

ni lagt ner på att planera, lösa, maila, krishantera, dansa, skratta och peppa. Kort och gott – 

tusen tack. Jag är stolt när jag ser tillbaka på året som varit. 

Øverphøs 2020 

Natasha Majbrink 



 

Bilaga 3 
Rapporter 
 

 

 









 



 





 



 

Bilaga 4 
Beslutsuppföljning 
 

 

Ingen beslutsuppföljning 

 

 

  



 

Bilaga 5 
Propositioner 
 

 

Ändringsförslag 1 – Stadgar 
 

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

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

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

 

Vi föreslår: 

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

Civilingenjör V.  

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

sektionen istället för V-ämnen.  

 

Nuvarande avsnitt: 

KAP 4 HEDERSMEDLEMMAR 

 

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

sektionen, sektionen för samhällsbyggnad på livstid. 

 

 

§ 4:2 Definition Medlem i orden skall vara: 

  

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

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

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

ha ett gott förhållande till Sektionen. 

 

 eller 



 

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

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

hjärta för sektionens medlemmar. 

 

 

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

ordensmedlemmens förnamn med en vokal ändras suffixet till -tus.  

 Ordföranden i orden får tilltalsnamnet Donatus. 

 

 

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

medlemmar kan ges antingen av ordensmedlemmar i samspråk med Sektionens 

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

Sektionens Presidie tillsammans med ordens ordförande Donatus. Om personen 

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

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

motsvarande gasquefest, där de blir invigda i concretum. 

 

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

utsedd valberedning. 

 

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

höstfestlighet samt eventuella jubileumsfestligheter. 

 

 

Ändras till: 
 

KAP 4 HEDERSMEDLEMMAR 

 

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

sektionen, sektionen för samhällsbyggnad på livstid. 

 

 

§ 4:2 Definition Medlem i orden skall vara: 

  

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

förlupna år sedan uttagen examen. Personen skall ha varit aktiv i Sektionen under 



sin studietid, haft ett framgångsrikt arbetsliv samt hållit kontakten med Sektionen 

eller på annat sätt ha ett gott förhållande till Sektionen. 

 

 eller 

 

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

som på  

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

hjärta för sektionens medlemmar. 

 

 

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

ordensmedlemmens förnamn med en vokal ändras suffixet till -tus.  

 Ordföranden i orden får tilltalsnamnet Donatus. 

 

 

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

medlemmar kan ges antingen av ordensmedlemmar i samspråk med Sektionens 

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

Sektionens Presidie tillsammans med ordens ordförande Donatus. Om personen 

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

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

motsvarande gasquefest, där de blir invigda i concretum. 

 

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

utsedd valberedning. 

 

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

höstfestlighet samt eventuella jubileumsfestligheter. 

 

  



 

Bilaga 5 
Propositioner 
 

 

Ändringsförslag 2 – Stadgar och införandet av värdegrund 
 

Förslag:  
 

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

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

Värdegrunden är till för att främja demokratin och jämlikheten på sektionen och blir 

dessutom blir ett underlag för entledigande av funktionär. 

Vi föreslår: 

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

 

Nuvarande avsnitt stadgar: 

KAP 2 MEDLEMMARNA 

 

 

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

a)  vid civilingenjörsprogrammet i Väg- och Vattenbyggnad. 

b)  vid civilingenjörsprogrammet i Lantmäteri. 

c)  vid civilingenjörsprogrammet i Riskhantering. 

d)  vid Brandingenjörsprogrammet.  

e)  vid masterprogrammet Disaster Risk Management and Climate Change 

Adaptation. 

f)  vid masterprogrammet Fire Safety Engineering  

 

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

 

 

§ 2:3 Rättigheter Medlem äger rätt: 



a) att med en röst deltaga på Sektionsmöte. 

b) att kandidera till Sektionens funktionärsposter. 

c) att få fråga behandlad av Sektionens myndigheter. 

d) att taga del av Sektionens protokoll och handlingar. 

e) att erhålla av Sektionen utgivna publikationer. 

f) att vara valbar till samtliga av sektionens poster 

 

 

Stadgar ändras till: 

KAP 2 MEDLEMMARNA 

 

 

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

a) vid civilingenjörsprogrammet i Väg- och Vattenbyggnad. 

b) vid civilingenjörsprogrammet i Lantmäteri. 

c) vid civilingenjörsprogrammet i Riskhantering. 

d) vid Brandingenjörsprogrammet.  

e) vid masterprogrammet Disaster Risk Management and Climate Change 

Adaptation. 

f) vid masterprogrammet Fire Safety Engineering  

 

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

 

 

§ 2:3 Rättigheter Medlem äger rätt: 

a) att med en röst deltaga på Sektionsmöte. 

b) att kandidera till Sektionens funktionärsposter. 

c) att få fråga behandlad av Sektionens myndigheter. 

d) att taga del av Sektionens protokoll och handlingar. 

e) att erhålla av Sektionen utgivna publikationer. 

f) att vara valbar till samtliga av sektionens poster 

Värdegrund införs: 
 



 



 

 



 

 

Bilaga 5 
Propositioner 
 

 

Ändringsförslag 3 – Reglemente 
 

Förslag: 

Då vissa saker i reglementet för cafémästare och ordförande inte längre stämmer bör de tas 

bort och revideras. 

Vi föreslår: 

- att ändra en punkt i Cafémästarens reglemente. Cafemästaren har inte begfogenheten 

att hyra ut caféet eftersom vi hyr av akademiska hus. Däremot kan Cafémästaren ta 

hand om bokning av caféet (köksdelen). 

- att Infochef publicerar kallelsen till styrelsemöten istället för Ordförande. 

Nuvarande avsnitt i reglemente: 
 

KAP 3  ORDFÖRANDE 
 

§ 3 Ordförande  
 Ordförande ska känna ansvar för hela Sektionens verksamhet och hålla god kontakt 

med omvärlden. Detta konkretiseras i följande förmaningar: 

 

Det åligger Ordförande: 

a) att representera Sektionen i alla officiella sammanhang, typ jubileum och 

invigningar. 

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

hemsida. 

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

eventuellt sektionsjubileum. 

d) att skriva verksamhetsberättelsen och lämna den till efterträdande styrelse senast 

fem läsdagar före påföljande vårterminsmöte. Denna ska baseras på samtliga 

mästeriers verksamhetsberättelser. 

e) att stolt bära sektionsregalierna till högtidsdräkt. 

f) att med inlevelse föra mystiken kring skiftet vidare. 



g) att hämta posten på Kåren och hos vaktmästaren minst två gånger per vecka. Om 

röd dag infaller någon vardag bör Ordförande inte hämta posten denna dag, ty 

post utdelas ej på röda dagar. 

h) att skicka glada vykort till sektionen så fort ordförande befinner sig mer än tre 

mil från V-huset. 

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

Cafépersonal. 

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

k) att hålla ordning på beslutsuppföljningen mellan terminsmötena 

l) att som nybliven firmatecknare deltaga på C-certsutbildningen som hålls av 

tillståndsenheten. 

m) att representera V-sektionen i TLTHs ordförandekollegie. 

 

KAP 7  CAFÉMÄSTARE 
 

§ 7 Cafémästaren  
 Det åligger Cafémästaren: 

a) att ha övergripande koll på caféverksamheten, caféförmännen, inköpschefer, 

cafénissar och cafékassör. 

b) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret. 

c) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast vid styrelseskiftet 

d) att representera V-sektionen i TLTHs cafémästarkollegie. 

e) att aktivt jobba med att förbättra utbudet i V-café 

f) att ansvara för uthyrningen av V-café 

 

KAP 10 INFORMATIONSCHEF 
 

§ 10 Infochef                     

Det åligger Infochefen:  

a)  att ha övergripande funktionärsansvar  

b)  att samordna informationen till medlemmarna.  

c)  att samverka med kårens informationsutskott.  

d)  att tillse att komplett funktionärslista till samtliga funktionärer upprättas i 

samband med terminsmöte samt att denne uppdateras löpande.  

e)  att vara informationsgruppens ordförande  

f)  att vara ansvarig utgivare för sektionstidningen och sektionens webbsidor.  

g)  att tillhandahålla stadgar och reglemente på sektionens hemsida, samt i 

pappersform till medlemmar som så önskar  

h)  att sköta utlåning och vård av sektionens fotografiska utrustning.  

i)  att köpa och saluföra sektionens märken.  

j)  att samordna samtliga tröjinköp på sektionen (med berört utskott för design och 

näringslivsgruppen för spons).  

k)  att lämna en verksamhetsberättelse till ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  

l)  att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast vid styrelseskiftet.  

m) att representera V-sektionen i TLTHs informationskollegie.  

n)  att som sekreterare protokollföra styrelsens möten och ansvara för att protokollet 

blir publicerat på hemsidan senast fem läsdagar efter mötets avslutande. 

o)  att ansvara för anslagstavlorna. 



p) att organisera, städa och hålla ordning i Arkivet, och se till att allt erhållet 

material som visar på Sektionens flitighet och dylikt katalogiseras och beskrivs i 

ord, bild och ting. 

 

 

Reglemente ändras till: 
 

KAP 3  ORDFÖRANDE 
 

§ 3 Ordförande  
 Ordförande ska känna ansvar för hela Sektionens verksamhet och hålla god kontakt 

med omvärlden. Detta konkretiseras i följande förmaningar: 

 

Det åligger Ordförande: 

a) att representera Sektionen i alla officiella sammanhang, typ jubileum och 

invigningar. 

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

hemsida. 

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

eventuellt sektionsjubileum. 

d) att skriva verksamhetsberättelsen och lämna den till efterträdande styrelse senast 

fem läsdagar före påföljande vårterminsmöte. Denna ska baseras på samtliga 

mästeriers verksamhetsberättelser. 

e) att stolt bära sektionsregalierna till högtidsdräkt. 

f) att med inlevelse föra mystiken kring skiftet vidare. 

g) att hämta posten på Kåren och hos vaktmästaren minst två gånger per vecka. Om 

röd dag infaller någon vardag bör Ordförande inte hämta posten denna dag, ty 

post utdelas ej på röda dagar. 

h) att skicka glada vykort till sektionen så fort ordförande befinner sig mer än tre 

mil från V-huset. 

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

Cafépersonal. 

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

k) att hålla ordning på beslutsuppföljningen mellan terminsmötena 

l) att som nybliven firmatecknare deltaga på C-certsutbildningen som hålls av 

tillståndsenheten. 

m) att representera V-sektionen i TLTHs ordförandekollegie. 

 

KAP 7  CAFÉMÄSTARE 
 

§ 7 Cafémästaren  
 Det åligger Cafémästaren: 

a) att ha övergripande koll på caféverksamheten, caféförmännen, inköpschefer, 

cafénissar och cafékassör. 

b) att lämna verksamhetsberättelse till Ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret. 

c) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast vid styrelseskiftet 

d) att representera V-sektionen i TLTHs cafémästarkollegie. 

e) att aktivt jobba med att förbättra utbudet i V-café 



f) att ansvara för uthyrningen bokningen av V-café 

 

KAP 10 INFORMATIONSCHEF 
 

§ 10 Infochef                     

Det åligger Infochefen:  

a)  att ha övergripande funktionärsansvar  

b)  att samordna informationen till medlemmarna.  

c)  att samverka med kårens informationsutskott.  

d)  att tillse att komplett funktionärslista till samtliga funktionärer upprättas i 

samband med terminsmöte samt att denne uppdateras löpande.  

e)  att vara informationsgruppens ordförande  

f)  att vara ansvarig utgivare för sektionstidningen och sektionens webbsidor.  

g)  att tillhandahålla stadgar och reglemente på sektionens hemsida, samt i 

pappersform till medlemmar som så önskar  

h)  att sköta utlåning och vård av sektionens fotografiska utrustning.  

i)  att köpa och saluföra sektionens märken.  

j)  att samordna samtliga tröjinköp på sektionen (med berört utskott för design och 

näringslivsgruppen för spons).  

k)  att lämna en verksamhetsberättelse till ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  

l)  att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast vid styrelseskiftet.  

m) att representera V-sektionen i TLTHs informationskollegie.  

n)  att som sekreterare protokollföra styrelsens möten och ansvara för att protokollet 

blir publicerat på hemsidan senast fem läsdagar efter mötets avslutande. 

o)  att ansvara för anslagstavlorna. 

p) att organisera, städa och hålla ordning i Arkivet, och se till att allt erhållet 

material som visar på Sektionens flitighet och dylikt katalogiseras och beskrivs i 

ord, bild och ting. 

q) att publicera kallelse till styrelsens möten på hemsidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 
Propositioner 
 

 

Ändringsförslag 4 – Reglemente 
 

Förslag: 
 

I år har V-sektionen blivit tilldelade Sektionsgrodan. Ett av kriterierna för att behålla 

märkningen Sektionsgrodan är att höja sin poäng kontinuerligt. Vi vill därför införa den nya 

posten Miljösamordnare, vilket i sig ger poäng. Miljösamordnaren kommer ta över 

Skattmästarens ansvar för miljöarbetet på sektionen. Styrelsen vill införa posten för att kunna 

lägga ner mer tid på miljöarbetet, samordna arbetet på ett bättre sätt och främja hållbar 

utveckling ur sektionens perspektiv. Därför yrkar Styrelsen på att den nya posten 

Miljösamordnare införs enligt följande ändringar 

Nuvarande avsnitt i reglemente: 

KAP 5  SKATTMÄSTARE 
 

§ 5 Skattmästare  

 Skattmästarens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla V- funktionärerna pengar i 

(av funktionären) önskad storlek, dock inom ramen för den precisa och 

verklighetsförankrade budget styrelsen lägger. Skattmästaren är utskottsordförande 

för Skattmästeriet. Skattmästaren har också i uppgift att vara miljösamordnare. Leda 

sektionens miljöarbete och vara kontakten mellan sektionen och Sektionsgrodans 

administration. Skattmästaren tilltalas av sektionens medlemmar med prefixet 

“Ung-“ plus förnamn. Detta gäller även skattmästare emeritus. 

 

Det åligger således Skattmästaren: 

a) att leda och ansvara för Skattmästeriets verksamhet.  

b) att revidera liggande budget i samråd med övriga i styrelsen inför 

vårterminsmötet. Han/hon ska under höstterminsmötet presentera ett 

budgetförslag för kommande verksamhetsår, samt presentera en prognos för 

innevarande år. 

c) att presentera ett färdigt bokslut på vårterminsmötet snarast efter avgång. 

d) att om nödvändigt, uppdatera V-sektionens Ekonomipärm. 



e) att administrera utlämnandet och återtagandet av nycklar till sektionens 

förvaringsskåp och därtill hörande depositionsavgifter, mm. 

f) att stolt bära och använda det s.k. skattmästarglaset till högtidsdräkt. 

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

verksamhetsåret. 

h) att till styrelseskiftet tillse att erfoderliga blanketter för att skriva över berörda 

konton finns medtagna. 

i) att representera V-sektionen i TLTHs pengakollegie. 

j) att vara minst 20 år gammal 

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

l) att vara sektionens miljösamordnare. Som miljösamordnare innebär det: 

- att administrera och uppdatera miljöprogrammet i samarbete med sektionens 

utskott och ledning 

- att hålla kontakt med motsvarande poster på andra sektioner för samarbete i 

miljöfrågor.  

- att arbeta för att krav och kriterier för Sektionsgrodan uppfylls 

- att vara kontaktperson för Sektionsgrodans administration. 

- att med hjälp av styrelsen sprida information och dokumentation om 

miljöfrågor till sektionens medlemmar. 

- att upprätthålla och uppdatera sektionens miljöhandlingsplan. 

- att följa upp och utvärdera Miljöhandlingsplanen innan avslutat 

verksamhetsår. 

 

Om Skattmästaren ej fullföljer sin uppgift angående bokslut i utsatt tid eller otid, 

kommer han/hon omedelbart att inkompetensförklaras. Detsamma gäller om 

Skattmästaren lyckas undvika att få punchfläckar från sitt skattmästarglas på sin 

högtidsdräkt under ett helt verksamhetsår. 

 

§ 5:1 Skattmästeriet 

Skattmästeriet har i uppgift att bistå Skattmästaren med att handha sektionens 

ekonomi och bokföring. Genom möten kunna tillsammans förbättra sektionens 

ekonomi. 

 

Skattmästeriet består av: 

- Skattmästaren 

- V-bilsansvariga (2 st) 

- Cafékassör 

- Sexkassör 

- En representant från Phøset 

Det åligger Skattmästeriet:  

a) att sammanträda minst 2 gånger i månaden under läsveckor. 

b) att samordna sektionens ekonomiska verksamhet. 

c) att följa och bevaka sektionens likviditet. 

d) att se till att sektionens utskott gör inköp 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. 

 

Nuvarande avsnitt i Policy för Valprocedur: 

 

 



Reglemente ändras till: 

KAP 5  SKATTMÄSTARE 
 

§ 5 Skattmästare  

 Skattmästarens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla V- funktionärerna pengar i 

(av funktionären) önskad storlek, dock inom ramen för den precisa och 

verklighetsförankrade budget styrelsen lägger. Skattmästaren är utskottsordförande 

för Skattmästeriet. Skattmästaren har också i uppgift att vara miljösamordnare. Leda 

sektionens miljöarbete och vara kontakten mellan sektionen och Sektionsgrodans 

administration. Skattmästaren tilltalas av sektionens medlemmar med prefixet 

“Ung-“ plus förnamn. Detta gäller även skattmästare emeritus. 

 

Det åligger således Skattmästaren: 

a) att leda och ansvara för Skattmästeriets verksamhet.  

b) att revidera liggande budget i samråd med övriga i styrelsen inför 

vårterminsmötet. Han/hon ska under höstterminsmötet presentera ett 

budgetförslag för kommande verksamhetsår, samt presentera en prognos för 

innevarande år. 

c) att presentera ett färdigt bokslut på vårterminsmötet snarast efter avgång. 

d) att om nödvändigt, uppdatera V-sektionens Ekonomipärm. 

e) att administrera utlämnandet och återtagandet av nycklar till sektionens 

förvaringsskåp och därtill hörande depositionsavgifter, mm. 

f) att stolt bära och använda det s.k. skattmästarglaset till högtidsdräkt. 

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

verksamhetsåret. 

h) att till styrelseskiftet tillse att erfoderliga blanketter för att skriva över berörda 

konton finns medtagna. 

i) att representera V-sektionen i TLTHs pengakollegie. 

j) att vara minst 20 år gammal 

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

l) att vara sektionens miljösamordnare. Som miljösamordnare innebär det: 

- att administrera och uppdatera miljöprogrammet i samarbete med sektionens 

utskott och ledning 

- att hålla kontakt med motsvarande poster på andra sektioner för samarbete i 

miljöfrågor.  

- att arbeta för att krav och kriterier för Sektionsgrodan uppfylls 

- att vara kontaktperson för Sektionsgrodans administration. 

- att med hjälp av styrelsen sprida information och dokumentation om 

miljöfrågor till sektionens medlemmar. 

- att upprätthålla och uppdatera sektionens miljöhandlingsplan. 

- att följa upp och utvärdera Miljöhandlingsplanen innan avslutat 

verksamhetsår. 

 

Om Skattmästaren ej fullföljer sin uppgift angående bokslut i utsatt tid eller otid, 

kommer han/hon omedelbart att inkompetensförklaras. Detsamma gäller om 

Skattmästaren lyckas undvika att få punschfläckar från sitt skattmästarglas på sin 

högtidsdräkt under ett helt verksamhetsår. 

 

§ 5:1 Skattmästeriet 



Skattmästeriet har i uppgift att bistå Skattmästaren med att handha sektionens 

ekonomi och bokföring. Genom möten kunna tillsammans förbättra sektionens 

ekonomi. 

 

Skattmästeriet består av: 

- Skattmästaren 

- V-bilsansvariga (2 st) 

- Cafékassör 

- Sexkassör 

- En representant från Phøset 

- Miljösamordnare 

1. Det åligger Skattmästeriet:  

b) att sammanträda minst 2 gånger i månaden under läsveckor. 

c) att samordna sektionens ekonomiska verksamhet. 

d) att följa och bevaka sektionens likviditet. 

e) att se till att sektionens utskott gör inköp i enlighet med miljöpolicyn och miljöhandlingsplanen. 

f) 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. 

 

§ 5:1:2 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   

 

Policy för Valprocedur ändras till: 

 

 

 

 

•       Miljösamordnare 

•       Miljösamordnare (1) 



 

Bilaga 5 
Propositioner 
 

 

Ändringsförslag 5 – Reglemente 
 

Förslag: 

 

Det har under några år funnits en diskussion om Tandemgeneralernas roll i 

Aktivitetsutskottet. Extra aktuell är den nu då Tandemstafetten ställts in två år i rad och 

kommer ställas in även nästa år på grund av Lundakarnevalen. För att ge Tandemgeneralerna 

en till chans att få anordna ett cykelevent för sektionen, och för att avlasta Aktivitetsutskottet, 

föreslår vi att utöka deras reglemente med en punkt om detta. Ändringen skulle innebära att 

Tandemgeneralerna, utöver sitt nuvarande ansvar för Tandemstafetten, även ansvarar för att 

anordna en cykelfest för sektionen under sitt verksamhetsår, exempelvis den som brukar 

hållas tillsammans med M- och I-sektionen. 

Nuvarande avsnitt i reglemente: 

KAP 6  AKTIVIETSUTSKOTTSORDFÖRANDE 
§ 6:2 Tandemgeneraler  

Det åligger Tandemgeneralerna: 

a) att se till att Sektionen representeras och syns mycket under tandemstafetten de 

åren denna går av stapeln. 

b) att lägga fram en rimlig budget för styrelsen via Skattmästaren senast sex veckor 

innan arrangemanget 

c) att boka och fixa allt. 

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

verksamhetsåret. 

e) att sköta Tandemcykelns kontinuerliga behov av underhåll. 

 

Reglemente ändras till: 

KAP 6  AKTIVIETSUTSKOTTSORDFÖRANDE 
§ 6:2 Tandemgeneraler  

Det åligger Tandemgeneralerna: 

a) att se till att Sektionen representeras och syns mycket under tandemstafetten 

de åren denna går av stapeln. 



b) att lägga fram en rimlig budget för styrelsen via Skattmästaren senast sex 

veckor innan arrangemanget 

c) att boka och fixa allt. 

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

på verksamhetsåret. 

e) att sköta Tandemcykelns kontinuerliga behov av underhåll. 

f) att med understöd av Aktivitetsutskottet anordna en cykelfest för sektionen 

minst en gång under läsåret 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5 
Propositioner 
 

 

Ändringsförslag 6 – Reglemente 
 

Förslag: 

Då sektionen även har representanter i HMS-kommittén bör detta stå med i reglementet.  

Känns rimligt att även utbildningsminister ska få veta vad som händer på PLED-mötena, inte 

bara studieråden. 

Antal representanter i PLED för alla tre program ändras till rätt. 

Stavfel och felplacerade/uteblivna mellanrum ändras och tas bort/läggs till. 

 

Nuvarande avsnitt i reglemente: 

KAP 11 UTBILDNINGSMINISTER 
§ 11:1 Utbildningsutskottet               

Utbildningsutskottet främsta uppgift är att se till att medlemmarnas utbildning förblir 

en av landets förnämsta.  

 

Utbildningsutskottet består av: 

- Utbildningsminister 

- VoV-Studierådsordförande 

- L-Studierådsordförande 

- Bi-Studierådsordförande 

- Studierådsrepresentanter 

- Kursutvärderarna 

- Representanter i Programledningen (2 st) 

- Representanter i Husstyrelsen 

- Studerandeskyddsombud 

- Likabehandlingsombud (3 st) 

- Världsmästare (3 st) 

- Sektionsansvariga för Her Tech Future (2 st) 

§ 11:1:7 Representanter i programledningen 

Programledningsrepresentanterna ska klart inse att de verkar å sektionens vägnar och 

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



erhålla en acceptabel kontinuitet i detta viktiga sammanhang bör representanterna i 

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

mandatperioder. 

  

Det åligger programledningsrepresentanterna 

a) att ingå i studierådet. 

b) att snarast efter programledningsmötena inför studierådet föredra de beslut som 

fattats, samt informera om eventuella andra frågor som tagits under mötet. 

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

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

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

tillhandahållits i tid. 

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

representanterna samt deras företrädare. 

  

§ 11:1:8 Representanter i Husstyrelsen 

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

in sina privata åsikter i eventuella debatter under husstyrelsens möten. För att erhålla 

en acceptabel kontinuitet i detta viktiga sammanhang bör representanterna vara 

beredda att sitta under minst två år med inbördes förskjutna mandatperioder. 

  

Det åligger representanter i Husstyrelsen 

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

b) att inför Husstyrelsens möten diskutera föredragningslistan med 

utbildningsutskottet/styrelsen. 

c) att snarast efter Husstyrelsens möten inför utbildningsutskottet/styrelsen föredra 

de beslut som fattas, samt informera om eventuella andra frågor som tagits upp 

under mötet. 

d) att kontinuerligt bevaka att de beslut som fattas under Husstyrelsens möten 

fullföljs. 

e) att delge Husstyrelsens sekreterare om de handlingar som representanterna skall 

erhålla inför och efter ett möte inte tillhandahållits i tid. 

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

representanterna samt deras företrädare. 

  

Om någon av Husstyrelse representanterna säger något ofördelaktigt om sektionens 

verksamhet under ett Husstyrelsemöte, leder detta ovillkorligen till 

inkompetensförklaring av hela Husstyrelsen. 

  

§ 11:1:9 Studerandeskyddsombud 

Studerandeskyddsombudets uppgift är att bevaka sektionens intressen i 

arbetsmiljöfrågor. 

 

Det åligger Studerandeskyddsombudet 

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

i både V-huset och E-huset. 
b) att deltaga i utbildningar för studerandeskyddsombud 



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

verksamhetsåret. 

 

Studerandeskyddsombudet bör ej ha någon annan betungande post, såsom 

styrelsemedlem eller Phøs. 

  

Studerandeskyddsombudet inkompetensförklaras om denne ertappas med att gillra 

för studenterna farliga fällor i V-foajé. 

 

Reglemente ändras till: 
 

KAP 11 UTBILDNINGSMINISTER 
§ 11:1 Utbildningsutskottet               

Utbildningsutskottet främsta uppgift är att se till att medlemmarnas utbildning förblir 

en av landets förnämsta.  

 

Utbildningsutskottet består av: 

- Utbildningsminister 

- VoV-Studierådsordförande 

- L-Studierådsordförande 

- Bi-Studierådsordförande 

- Studierådsrepresentanter 

- Kursutvärderarna 

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

- Representanter i Husstyrelsen och HMS-kommittén 

- Studerandeskyddsombud 

- Likabehandlingsombud (3 st) 

- Världsmästare (3 st) 

- Sektionsansvariga för Her Tech Future (2 st) 

 

§ 11:1:7 Representanter i programledningen 

Programledningsrepresentanterna ska klart inse att de verkar å sektionens vägnar och 

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

erhålla en acceptabel kontinuitet i detta viktiga sammanhang bör representanterna i 

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

mandatperioder. 

  

Det åligger programledningsrepresentanterna 

a) att ingå i studierådet. 

b) att snarast efter programledningsmötena inför studierådet och utbildningsminster 

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

tagits under mötet. 



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

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

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

tillhandahållits i tid. 

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

representanterna samt deras företrädare. 

  

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

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

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

kommitténs möten. För att erhålla en acceptabel kontinuitet i detta viktiga 

sammanhang bör representanterna vara beredda att sitta under minst två år med 

inbördes förskjutna mandatperioder. 

  

Det åligger representanter i Husstyrelsen och HMS-kommitté 

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

b) att inför Husstyrelsens och HMS-kommitténs möten diskutera 

föredragningslistan med utbildningsutskottet/styrelsen. 

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

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

eventuella andra frågor som tagits upp under mötet. 

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

kommitténs möten fullföljs. 

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

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

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

representanterna samt deras företrädare. 

  

Om någon av Husstyrelserepresentanterna säger något ofördelaktigt om sektionens 

verksamhet under ett Husstyrelsemöte, leder detta ovillkorligen till 

inkompetensförklaring av hela Husstyrelsen. 

  

§ 11:1:9 Studerandeskyddsombud 

Studerandeskyddsombudets uppgift är att bevaka sektionens intressen i 

arbetsmiljöfrågor. 

 

Det åligger Studerandeskyddsombudet 

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

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

verksamhetsåret. 

 

Studerandeskyddsombudet bör ej ha någon annan betungande post, såsom 

styrelsemedlem eller Phøs. 



  

Studerandeskyddsombudet inkompetensförklaras om denne ertappas med att gillra 

för studenterna farliga fällor i V-foajé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 5 
Propositioner 
 

 

Ändringsförslag 7-Reglemente 
 

Förslag: 

Posten Art director kräver ej tidigare erfarenheter inom grafisk design vilket medför en 

inlärningskurva, förutsatt att de nyvalda funktionärerna ej besitter tidigare kunskap inom 

området. Detta gör att arbetsbördan blir mycket hög och hade kunnat fördelas bättre på fler 

personer. Vi yrkar därför på att öka maxantalet till 4 st.  

Vi anser att det är valberedningens uppgift att välja lämpligt antal Art Directors med 

avseende på antal sökande och kompetens.  

Nuvarande avsnitt i reglemente: 

KAP 10 INFORMATIONSCHEF 
§ 10:1 Informationsgruppen 

 Informationsgruppens uppgift är att förse Sektionens medlemmar med information 

och diverse attiraljer samt att arkivera dessa och sprida Sektionens budskap över 

Lund och världen. 

  Informationsgruppen består av: 

- Infochefen 

- Webmaster (1-2 st) 

- Sektionsfotografer (2-4 st) 

- Artdirector (1-2 st) 

- Merchansvarig (1 st) 

 

 Det åligger Informationsgruppen: 

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

nollningen. 

Nuvarande avsnitt i Policy för Valprocedur: 
 



 

Reglemente ändras till: 

KAP 10 INFORMATIONSCHEF 
§ 10:1 Informationsgruppen 

 Informationsgruppens uppgift är att förse Sektionens medlemmar med information 

och diverse attiraljer samt att arkivera dessa och sprida Sektionens budskap över 

Lund och världen. 

  Informationsgruppen består av: 

- Infochefen 

- Webmaster (1-2 st) 

- Sektionsfotografer (2-4 st) 

- Artdirector (1-24 st) 

- Merchansvarig (1 st) 

 

 Det åligger Informationsgruppen: 

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

nollningen. 



Policy för valprocedur ändras till: 

 

  

-4) 

 



 

Bilaga 5 
Propositioner 
 

 

Ändringsförslag 8 – Reglemente 
 

Förslag: 

 

Posten Informationschef har ett stort ansvar inom styrelse genom kontinuerligt styrelsearbete 

samt arbete inom infogruppen. För att underlätta för denna samt att engagera infogrupper mer 

som ett utskott föreslår jag att Informationsgruppen tillsammans med Informationschefen 

kan, inom infogruppen, välja någon av utskottsmedlemmarna att vara dennas vice-infochef. 

Detta görs internt och kräver därför inte att en ny post skapas.  

Nuvarande avsnitt: 

KAP 10 INFORMATIONSCHEF 
 

§ 10 Informationschef              
Informationschefen samordnar Informationsgruppens verksamhet. 

Informationschefen kan även tilltalas Infochef. 

        
Det åligger Informationschefen:  

a) att leda och ansvara för Informationsgruppens verksamhet.  

b) att ha övergripande funktionärsansvar  

c) att samordna informationen till medlemmarna.  

d) att samverka med kårens informationsutskott.  

e) att tillse att komplett funktionärslista till samtliga funktionärer upprättas i 

samband med terminsmöte samt att denne uppdateras löpande.  

f) att vara informationsgruppens ordförande  

g) att vara ansvarig utgivare för sektionstidningen och sektionens webbsidor.  

h) att tillhandahålla stadgar och reglemente på sektionens hemsida, samt i 

pappersform till medlemmar som så önskar  

i) att 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 en verksamhetsberättelse till ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  

n) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast vid styrelseskiftet.  

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 anslagstavlorna. 

r) att organisera, städa och hålla ordning i Arkivet, och se till att allt erhållet 

material som visar på Sektionens flitighet och dylikt katalogiseras och beskrivs 

i ord, bild och ting. 

 

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

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

inkompetensförklaras. 

§ 10:1 Informationsgruppen 

 Informationsgruppens uppgift är att förse Sektionens medlemmar med information 

och diverse attiraljer samt att arkivera dessa och sprida Sektionens budskap över 

Lund och världen. 

 

  Informationsgruppen består av: 

- Infochefen 

- Webmaster (1-2 st) 

- Sektionsfotografer (2-4 st) 

- Artdirector (1-2 st) 

- Merchansvarig (1 st) 

 

 Det åligger Informationsgruppen: 

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

nollningen. 

 

 

Reglemente ändras till: 

KAP 10 INFORMATIONSCHEF 
 

§ 10 Informationschef              
Informationschefen samordnar Informationsgruppens verksamhet. 

Informationschefen kan även tilltalas Infochef. 

        
Det åligger Informationschefen:  

a) att leda och ansvara för Informationsgruppens verksamhet.  

b) att ha övergripande funktionärsansvar  

c) att samordna informationen till medlemmarna.  

d) att samverka med kårens informationsutskott.  

e) att tillse att komplett funktionärslista till samtliga funktionärer upprättas i 

samband med terminsmöte samt att denne uppdateras löpande.  

f) att vara informationsgruppens ordförande  

g) att vara ansvarig utgivare för sektionstidningen och sektionens webbsidor.  



h) att tillhandahålla stadgar och reglemente på sektionens hemsida, samt i 

pappersform till medlemmar som så önskar  

i) att 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 en verksamhetsberättelse till ordförande senast sista dagen på 

verksamhetsåret.  

n) att lämna skriftligt testamente till efterträdaren senast vid styrelseskiftet.  

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 anslagstavlorna. 

r) att organisera, städa och hålla ordning i Arkivet, och se till att allt erhållet 

material som visar på Sektionens flitighet och dylikt katalogiseras och beskrivs 

i ord, bild och ting. 

 

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

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

inkompetensförklaras. 

§ 10:1 Informationsgruppen 

 Informationsgruppens uppgift är att förse Sektionens medlemmar med information 

och diverse attiraljer samt att arkivera dessa och sprida Sektionens budskap över 

Lund och världen. 

 

  Informationsgruppen består av: 

- Infochefen 

- Webmaster (1-2 st) 

- Sektionsfotografer (2-4 st) 

- Artdirector (1-2 st) 

- Merchansvarig (1 st) 

 

 Det åligger Informationsgruppen: 

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

nollningen. 

b) att internt utse, en av informationsgruppens medlemmar till Vice Infochef som 

skall vara insatt i Infochef arbete för att kunna ersätta denne då Infochef inte kan 

medverka. Samt hjälpa Infochef i dennes arbete.   

 

 

 



 

Bilaga 6 
Motioner 
 

 

Ändringsförslag 1 – Reglemente 
 

Inskickat av:  

Oskar Robertsson, VoV-Studierådsordförande 2021.  

Förslag:  

Att kunna identifiera problem studenter på V-sektionens står inför och sedan i samspel med 

programledning lösa dem är en viktig del av studierådets arbete. Problem uppstår dock delvis 

då studierådet misslyckas med att identifiera dessa problem alternativt då programledningen 

inte delar synen på problemen studierådet delger. För att studenternas intressen ska ses efter 

på ett mer effektivt sätt måste studierådet bli bättre på att identifiera studenternas problem 

och övertyga programledningen att tillsätta adekvata medel för att lösa dessa. För att realisera 

detta föreslår jag:  

-  Tillsätt posten ”Vice VoV-Studierådsordförande” för att stärka studierådets 

allmänna arbetskapacitet, kommunicera bättre med andra studieråd och 

underlätta studenternas studiesituation. 

Nuvarande avsnitt i reglemente: 

KAP 11 UTBILDNINGSMINISTER 
§ 11:1 Utbildningsutskottet               

Utbildningsutskottet främsta uppgift är att se till att medlemmarnas utbildning förblir 

en av landets förnämsta.  

 

Utbildningsutskottet består av: 

- Utbildningsminister 

- VoV-Studierådsordförande 

- L-Studierådsordförande 

- Bi-Studierådsordförande 

- Studierådsrepresentanter 

- Kursutvärderarna 

- Representanter i Programledningen (2 st) 

- Representanter i Husstyrelsen 



- Studerandeskyddsombud 

- Likabehandlingsombud (3 st) 

- Världsmästare (3 st) 

- Sektionsansvariga för Her Tech Future (2 st) 

 

Reglemente ändras till: 
 

§ 11:1 Utbildningsutskottet               

Utbildningsutskottet främsta uppgift är att se till att medlemmarnas utbildning förblir 

en av landets förnämsta.  

 

Utbildningsutskottet består av: 

- Utbildningsminister 

- VoV-Studierådsordförande 

- Vice VoV-Studierådsordförande 

- L-Studierådsordförande 

- Bi-Studierådsordförande 

- Studierådsrepresentanter 

- Kursutvärderarna 

- Representanter i Programledningen (2 st) 

- Representanter i Husstyrelsen 

- Studerandeskyddsombud 

- Likabehandlingsombud (3 st) 

- Världsmästare (3 st) 

- Sektionsansvariga för Her Tech Future (2 st) 

§ 11:1:3 Utbildningsutskottet 

Vice Studierådsordförande skall vara insatt i Studierådsordförandes arbete och skall 

kunna ersätta denne då ordförande inte kan medverka, samt hjälpa ordförande i 

dennes arbete. 

Det åligger Vice Studierådsordförande: 

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

b) att dessutom bör Vice Studierådsordföranden sitta med i programledningen 

c) att representera V-programmet i TLTHs studierådskollegie. 

d) att i samspel med ordförande sköta kontakten med övriga studieråd på TLTH 

samt övriga delar av Utbildningsutskottet 

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

verksamhetsåret. 

f) Att väljas internt inom studierådet 

 

 

  



 

Bilaga 7 
Budgetförslag 
 

 

 



 



 



 



 



 



 



  



 

Bilaga 8 
Valprocedur 
 

 

INLEDNING 

I dokumentet kommer V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad att refereras till som V-

sektionen. Syftet med detta dokument är att klargöra för medlemmar hur valproceduren för 

inval av funktionärer går till på V-sektionen. Detta för att effektivisera valproceduren som 

med V-sektionens tillväxt, blivit mycket tidskrävande. Den strävar även till att förenkla 

arbetet för de organ som är delaktiga i valproceduren. 

 

NÄR FUNKTIONÄRSPOSTERNA VÄLJS  
Funktionärer på V-sektionen väljs vid två tillfällen under verksamhetsåret, en gång på hösten 

och en gång på våren. Detta görs i anslutning till de båda stormötena som är på respektive 

termin. Nedan följer vilka funktionärsgrupper/poster som väljs in i anslutning till vilket 

stormöte. 

Höstterminsmötet 
 

• Styrelsen  
• Phøset 
• Cafémästeriet 
• Sexmästeriet 
• Aktu 
• Hustomteriet 
• Strategigruppen 
• V-arité 
• Näringslivsgruppen 
• Infogruppen 
• Talman 
• VoV-event 
• L-tek 
• Revisorer 
• Studerandeskyddsombud 
• Likabehandlingsombud  
• Världsmästare  
• Sektionsansvariga för Her Tech Future 
• V-BiL-ansvariga 

 

 

Vårterminsmötet 



• Valberedning 
• Mentorskapssamordnare  
• Källarmästeriet 

 

 
 
 

 

HUR GÅR VALPROCEDUREN TILL 

På V-sektionen finns det tre sätt att bli vald till funktionär på; val via röstning av stormöte, 

val via intervju och val enbart via ansökan. Dessa sätt kommer att beskrivas nedan med 

tillhörande funktionärsposter som ska väljas på respektive sätt. 

 

Studierådsrepresentanter väljs på separat sätt, vid frågor vänligen kontakta 

Utbildning@vsek.se.  

 

Val via röstning av stormöte 

Vid personval under ett stormöte är det fritt för alla medlemmar att motkandidera på alla 

poster, oavsett om den är vakantsatt eller om det finns en nominerad. Därefter håller varje 

kandidat ett tidsbestämt anförande som efterföljs av en tidsbestämd utfrågning från 

medlemmarna. Sedan är det upp till mötet att avgöra vilken kandidat som anses vara bäst 

lämpad för posten vilket görs via öppen diskussion i lokalen samt en omröstning. Omröstning 

vid personval görs via sluten omröstning.   

För styrelseposter gäller 5 minuter anförande som efterföljs av 10 minuter utfrågning av 

mötet. 

För Phøsare gäller 5 minuter anförande som efterföljs av 5 minuter utfrågning av mötet. 

För övriga funktionärer gäller 2 minuter anförande som efterföljs av 2 minuter utfrågning av 

mötet.  

Följande poster ska väljas via stormöte: 

 

• Styrelsen (10) 

• Phøset (6) 

• Cafékassör (1) 

• Aktu (7) 

• Sexmästeriet (20) 

• Hustomte (1) 

• Tomtenissar (4-6) 

• Strategigeneral (1) 

• Talman (1) 

• VoV-mästare (1) 

• VoVvar (3-5) 

• Lantmästare(1) 

• Lantisar (3-5) 

• Revisorer (3-5) 

• Källarmästare (1) 
• Valberedning (7)  

• V-arité (8) 

• Sångarstridsansvarig (1) 
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• Näringslivsansvarig L (1) 

• Näringslivsansvarig VoV (1) 

 

Om en av ovanstående poster vakantsätts på stormötet ska mötet besluta om Styrelsen får 

mandat att tillsätta posten. Därefter är det upp till sittande Styrelse att besluta hur 

valprocessen ska gå till i efterhand. 

Val via intervju 

Intervjuerna utgörs av sittande Valberedning och sittande Ordförande i funktionärspostens 

utskott. Intervjulängden bestäms av sittande Valberedning. Intervjuer får hållas från och med 

5 läsdagar innan anslutande stormöte och ska vara utförda senast 10 läsdagar efter stormötet. 

De valda funktionärerna ska presenteras på hemsidan eller annan kommunikationskanal 

senast 15 läsdagar efter anslutande stormöte. 

Följande poster ska väljas via intervju: 

 

• Inköpschefer (2) 
• Cafénissar (3-5) 
• Caféförmän (10) 
• Näringslivskontakter (4-6) 
• Alumniansvariga (1-3) 
• Taktiker (4) 
• Studerandeskyddsombud (1) 
• Likabehandlingsombud (1- ) 
• Världsmästare (3) 
• Sektionsansvariga för Her Tech Future (2) 
• V-BiL-ansvariga (2) 
• Fanbärare (1) 
• Webmaster (1-2) 
• Sektionsfotografer (2-4) 
• Art Director (1-2) 
• Matfantaster (5) 
• Mentorskapssamordnare L (2) 
• Mentorskapssamordnare Vov (2) 

 


