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Bakgrund

Det har p̊a senare tid lyfts kritik mot det nuvarande sättet att välja in ledamöter till kommittéerna
F6, Djungelpatrullen och Focumateriet. Kritiken har i stora drag g̊att ut p̊a att den slutna process
som för närvarande tillämpas är odemokratiskt och lätt att missbruka. Man har önskat en öppnare
process med möjlighet att p̊averka samt att ledamotsinvalet inte skall presenteras s̊a sent p̊a kvällen.
Att kommittéerna i princip väljer in ledamöterna kan ocks̊a bidra till att beh̊alla d̊aliga traditioner
inom kommittén. Samtidigt finns det m̊anga fördelar med nuvarande system. Ett stort ansvar läggs p̊a
kommittéerna som anses ha den största kompetensen när det gäller att avgöra lämplighet och förm̊aga
hos ledamöter. Invalen g̊ar fort vilket är önskvärt p̊a sektionsmötet. Denna arbetsgrupp har arbetat
utifr̊an bland annat dessa kriterier och presenterar nedan ett förslag till förändring.

Yrkande

Beslutanderätten över invalet lyfts fr̊an styret till sektionsmötet. Kommittéerna kommer att senast tre
dagar innan sektionsmötet (d̊a allt material till sekt.mötet måste ansl̊as) presentera en preliminär no-
minering till ledamöterna. Detta för att de sökande ska f̊a en uppfattning om hur kommittén vill att
sammansättningen ska se ut. Notera att valet till förtroendeposterna är oförändrat.

P̊a sektionsmötet när förtroendevalen är klara, presenterar kommittén en slutgiltig nominering där
eventuella förändringar ska vara väl motiverade, typ förtroendevalen blev inte enligt valberdningens
nomineringar. Efter detta skall det finnas möjlighet att lämna in motnomineringar. Motnomineringarna
skall vara väl motiverade d̊a kommittéerna har lagt ner mycket tid p̊a sina nomineringar och anses vara
väl insatta i gruppens sammansättning och dynamik. De eventuella motnomineringarna skall ställas mot
kommitténs och skall allts̊a innefatta en hel grupp. Det skall inte kunna g̊a att nominera n̊agon som inte
söker och det ska åligga kommittéerna att veta vilka de sökande är. I fallet d̊a inga motnomineringar
lämnas in, kan mötet direkt g̊a till val. Om en eller flera motnomineringar lämnas in skall de diskuteras
av sektionsmötet innan valet. I enlighet med nuvarande praxis p̊a sektionen att l̊ata de sökande g̊a ut
under diskutionen skall de sökande lämna lokalen under diskutionen.

Det är dock viktigt att de sökande ska f̊a uttrycka sin åsikt i fr̊agan och därför f̊ar de möjlighet att
skriva upp sig p̊a en talarlista och när de har g̊att ut kommer de kallas in en och en. Det ska ocks̊a finnas
möjlighet för sektionen att ställa eventuella följdfr̊agor eller be om förtydligande fr̊an den sökande. När
alla sökande har talat klart, kan mötet diskutera de olika förslagen för att sedan g̊a till sluten omröstning.
Notera att det endast g̊ar att rösta p̊a grupper och inte p̊a personer. Vi har valt att inte till̊ata personval
d̊a vi vill poängtera vikten av att välja in en grupp och inte individer.

För att åstadkomma detta föresl̊ar vi

att följande ändringar görs i Fysikteknologsektionens stadga:

• Punkten 9.1.4 korrigeras p̊a följande sätt:

Fr̊an

9.1.4 Extra medlemmar fastsl̊as av sektionsstyrelsen p̊a förslag av sektionskommitté.

Till

9.1.4 Extra medlemmar tillsätts av sektionsmötet p̊a förslag av sektionskommitté och F-
styret.

att följande ändringar görs i Fysikteknologsektionens reglemente:
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• Punkterna 9.6.2, 9.7.2 samt 9.8.2 korrigeras p̊a följande sätt:

Fr̊an

9.6.2 Därutöver best̊ar F6 av max 5 övriga medlemmar. De övriga medlemmarna utses i
nära anslutning till val av förtroendeposter och tjänstgör under ett års tid. De ska
genomg̊a ett personligt samtal med sittande förtroendevalda innan de kan rekommen-
deras för tjänstgöring. Övriga medlemmar skall godkännas av F-teknologsektionens
styrelse. Om n̊agon av de övriga medlemmarna ej tillsätts enligt ovan kan de fyll-
nadsväljas av F-styret i samr̊ad med sittande förtroendevalda.

9.7.2 Därutöver best̊ar Djungelpatrullen av max 6 övriga medlemmar. De övriga med-
lemmarna kallas adjutanter. Adjutanterna utses i nära anslutning till val av
förtroendeposter och tjänstgör under ett års tid. Sökande till adjutantpost skall ge-
nomg̊a ett personligt samtal med sittande förtroendevalda innan de kan rekommende-
ras för tjänstgöring. De övriga medlemmarna skall godkännas av F-teknologsektionens
styrelse. Om n̊agon av de adjutantposterna ej tillsätts enligt ovan kan de fyllnadsväljas
av F-styret i samr̊ad med sittande förtroendevalda.

9.8.2 Därutöver best̊ar Focumateriet av max 5 övriga medlemmar. De övriga medlem-
marna utses i nära anslutning till val av förtroendeposter och tjänstgör under ett
års tid. Sökande till övrig medlem skall genomg̊a ett personligt samtal med sittan-
de förtroendevalda innan de kan rekommenderas för tjänstgöring. De övriga med-
lemmarna skall godkännas av F-teknologsektionens styrelse. Om n̊agon av de övriga
medlemmarna ej tillsätts enligt ovan kan de fyllnadsväljas av F-styret i samr̊ad med
sittande förtroendevalda

Till

9.6.2 Därutöver best̊ar F6 av max 5 övriga medlemmar. De övriga medlemmarna utses i
nära anslutning till val av förtroendeposter och tjänstgör under ett års tid. De ska
genomg̊a ett personligt samtal med sittande förtroendevalda innan de kan rekommen-
deras för tjänstgöring. Om n̊agon av de övriga medlemmarna ej tillsätts enligt ovan
kan de fyllnadsväljas av F-styret i samr̊ad med sittande förtroendevalda.

9.7.2 Därutöver best̊ar Djungelpatrullen av max 6 övriga medlemmar. De övriga med-
lemmarna kallas adjutanter. Adjutanterna utses i nära anslutning till val av
förtroendeposter och tjänstgör under ett års tid. Sökande till adjutantpost skall ge-
nomg̊a ett personligt samtal med sittande förtroendevalda innan de kan rekommen-
deras för tjänstgöring. Om n̊agon av de adjutantposterna ej tillsätts enligt ovan kan
de fyllnadsväljas av F-styret i samr̊ad med sittande förtroendevalda.

9.8.2 Därutöver best̊ar Focumateriet av max 5 övriga medlemmar. De övriga medlem-
marna utses i nära anslutning till val av förtroendeposter och tjänstgör under ett
års tid. Sökande till övrig medlem skall genomg̊a ett personligt samtal med sittan-
de förtroendevalda innan de kan rekommenderas för tjänstgöring. Om n̊agon av de
övriga medlemmarna ej tillsätts enligt ovan kan de fyllnadsväljas av F-styret i samr̊ad
med sittande förtroendevalda

• Att det införs tre nya punkter 9.6.3, 9.7.3 samt 9.8.3 enligt följande:

9.6.3 Sektionskommittén tar tillsammans med F-styret fram en gruppnominering av övriga
medlemmar som ansl̊as p̊a sektionens anslagstavla senast tre läsdagar innan sek-
tionsmötet. Efter val av förtroendeposter lämnas en slutgiltlig gruppnominering. Alla
sektionsmedlemmar f̊ar lägga en motnominering. När alla nomineringar inkommit
g̊ar mötet till val som föranleds med diskussion där alla medlemmar f̊ar yttra sig. En
nominering avser alla övriga medlemmar och inte enskilda individer.

9.7.3 Sektionskommittén tar tillsammans med F-styret fram en gruppnominering av adju-
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tanter som ansl̊as p̊a sektionens anslagstavla senast tre läsdagar innan sektionsmötet.
Efter val av förtroendeposter lämnas en slutgiltlig gruppnominering. Alla sektions-
medlemmar f̊ar lägga en motnominering. När alla nomineringar inkommit g̊ar mötet
till val som föranleds med diskussion där alla medlemmar f̊ar yttra sig. En nominering
avser alla övriga medlemmar och inte enskilda individer.

9.8.3 Sektionskommittén tar tillsammans med F-styret fram en nominering av övriga
medlemmar som ansl̊as p̊a sektionens anslagstavla senast tre läsdagar innan sek-
tionsmötet. Efter val av förtroendeposter lämnas en slutgiltlig nominering. Alla sek-
tionsmedlemmar f̊ar lägga en motnominering. När alla nomineringar inkommit g̊ar
mötet till val som föranleds med diskussion där alla medlemmar f̊ar yttra sig. En
nominering avser alla övriga medlemmar och inte enskilda individer.
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