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Fysikteknologsektionen

Proposition - Införandet av Sektionsföreningar

Bakgrund

Det har p̊a senare tid uppmärksammats att föreningsstrukturen p̊a sektionen inte ger mycket utrymme för
föreningar att växa och bli mer självständiga. Om man exempelvis som funktionär vill f̊a mer ekonomiskt
ansvar och sköta sin egen bokföring är det enda alternativ som finns i nuläget att göra om föreningen
till en sektionskommité vilket medför ett flertal åligganden som i m̊anga fall inte tycks vara relevanta för
föreningen i fr̊aga.
Under sektionsmötet läsperiod 3 diskuterades FIFs framtid som förening p̊a sektionen. En arbetsgrupp
hade ansatts för att utreda möjligheten till föreningens utveckling inom sektionen och de presenterade
under mötet tre förslag. Det alternativ som mötet d̊a ans̊ag vara det bästa alternativet var att man skulle
införa en ny kategori av föreningar.
Med detta som utg̊angspunkt har sektionsstyrelsen arbetat med att ta fram den nya föreningskategorin
Sektionsförening med syfte att agera som ett mellanting mellan sektionskommitté och sektionsfunktionär.
Sektionsföreningar skulle bland annat ha möjligheten att sköta sin egna ekonomi utan att ha åligganden
s̊a som att föreningen behöver vara representerad p̊a sektionsmöten.

Yrkande

Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen

Stadgeändringar

att under 4.1.1 i stadgan göra följande ändring:

Sektionens verksamhet utövas p̊a det sätt denna stadga med tillhörande reglemente föreskriver genom:

1. Sektionsmötet

2. Studerandearbetsmiljöombud

3. Sektionens valberedning

4. Sektionens revisorer

5. Talmanspresidiet

6. Sektionsstyrelsen

7. Sektionsordföranden
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8. Studienämnden

9. Sektionskommitéer

10. Sektionsföreningar

11. Sektionsfunktionärer

12. Intresseföreningar

att under 4.1.2 i stadgan göra följande ändringar:

Sektionsmötet har rätt att delegera b̊ade ansvar och uppgifter till valberedning, revisor, talmanspresidie,
sektionsstyrelse, nämnder, sektionskommittéer, sektionsföreningar och sektionsfunktionärer.

Sektionsstyrelsen har rätt att delegera uppgifter till nämnder, sektionskommittéer, sektionsföreningar
och sektionsfunktionärer, dock ej studerandearbetsmiljöombud, förutsatt att uppgiften ligger under
deras verksamhetsomr̊ade.

att under 4.3.9 i stadgan göra följande ändringar:

Sektionsstyrelsen, förtroendevalda i kommittéer, föreningar och nämnder, valberedningen, studerande-
arbetsmiljöombud, talmanspresidiet samt revisorer och förtroendevalda funktionärer lyder direkt
under sektionsmötet

Ledamöter i kommittéer, föreningar och nämnder och funktionärer som ej nämns ovan lyder under
sektionsstyrelsen

att lägga till 5.4.1 i stadgan:

Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av varje läsperiod:

• Behandla verksamhets- och revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för eventuella sektionssty-
relse, studienämnd, kommittéer och sektionsföreningar som g̊att av efter föreg̊aende ordinarie
sektionsmöte.

att under 5.4.2 i stadgan göra följande ändring:

Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 1:

• Fastställa budget för sektionen.

• Behandla verksamhets-och revisionsberättelse och ansvarsfrihet för föreg̊aende års sektionsstyrelse,
studienämnd och sektionskommittéer som g̊att av under sommaren.

• Godkänna/underkänna de ledarmöter till sektionen tillhörande programr̊ad som sektionssty-
relsen föreslagit.

• Fastställa verksamhetsplan för sektionsstyrelsen innevarande läs̊ar.
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• Välja sektionsaktiva enligt reglementet.

• Var tredje år besluta om förlängt mandat för inspektor

att under 5.4.4 i stadgan göra följande ändring:

Det åligger sektionsmötet att innan utg̊angen av läsperiod 3:

• Behandla verksamhets- och revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för sektionskommittéer som
g̊att av vid årsskiftet.

• Välja sektionsaktiva enligt reglementet.

att under 6.3.2 i stadgan göra följande ändring:

När valberedningen sammanträder har max tv̊a medlemmar ur berörd kommitté/styrelse/nämnd/förening/funktionär
närvaro-, förslags-, yttrande- och rösträtt. Valberedningens ordförande är ordförande samt samman-
kallande för valberedningen.

att under 13.1.6 i stadgan göra följande ändring:

En revisor kan ej granska ekonomin för en kommitté, förening, nämnd eller sektionsstyrelse för ett år
d̊a denne var medlem av denna eller direkt p̊aföljande år.

att i stadgan lägga till paragraf 10 Sektionsföreningar

att i stadgan lägga till paragraf 10.1 Definition

att lägga till 10.1.1 i stadgan:

Sektionsförening p̊a sektionen skall ha ett i reglemente fastställt antal förtroendeposter.

att lägga till 10.1.2 i stadgan:

Sektionsförening p̊a sektionen kan ha ett i reglementet fastställt antal övriga medlemmar.

att lägga till 10.1.3 i stadgan:

Sektionsföreningens medlemmar tillsätts av sektionsmötet om inte annat anges i reglementet.

att lägga till 10.1.4 i stadgan:

Sektionsförening skall verka för sektionens bästa och ha en i reglementet fastslagen uppgift.

att i stadgan lägga till paragraf 10.2 Rättigheter

att lägga till 10.2.1 i stadgan:
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Sektionsföreningar äger rätt att i namn och emblem använda sektionens namn och dess symboler.

att i stadgan lägga till paragraf 10.3 Skyldigheter

att lägga till 10.3.1 i stadgan:

Sektionsförening är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt Fysikteknologsektio-
nens övriga styrdokument.

att lägga till 10.3.2 i stadgan:

Det åligger sektionsförening att lyda åläggande att vidta viss åtgärd eller utreda viss fr̊aga, om denna
kan anses ligga inom kommitténs verksamhetsomr̊ade, fr̊an sektionsstyrelsen.

att lägga till 10.3.3 i stadgan:

D̊a ekonomiskt ansvariga finns åligger det dessa att presentera ett bokslut vid det första sektionsmötet
efter verksamhets̊arets slut.

att i stadgan lägga till paragraf 10.4 Ekonomi

att lägga till 10.4.1 i stadgan:

D̊a ekonomiskt ansvariga finns skall sektionsföreningens verksamhet och ekonomi granskas av sektionens
revisorer.

att lägga till 10.4.2 i stadgan:

D̊a ekonomiskt ansvariga finns skall sektionsföreningens bokslut ing̊a i sektionens bokslut.

att i stadgan lägga till paragraf 10.5 Förteckning

att lägga till 10.5.1 i stadgan:

Sektionens föreningar är listade i reglementet.

Reglementesändringar

att under 7.2.3 i reglementet göra följande ändring:

Kallelse till styrelsemöte skall senast tv̊a dagar innan mötet skickas till ordinarie ledamöter av sek-
tionsstyrelsen, medlem av kommitté och nämnd, revisorer, talmanspresidiet samt övriga berörda
föreningsmedlemmar och funktionärer.

att under 7.3.4 i reglementet göra följande ändring:
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Det åligger sektionsstyrelsens kassör:

att fortlöpande kontrollera kommittéernas samt eventuella föreningars räkenskaper och bokföring.

att i reglementet lägga till paragraf 10 Föreningar

att i reglementet lägga till paragraf 10.1 Villkor för föreningsmedlemmar:

• En person kan ej inneha tv̊a ledamotsposter i samma förening.

• Eventuell ekonomiskt ansvarig i förening skall vara myndig.

att i reglementet lägga till paragraf 10.2 Förteckning:

att lägga till 10.2.1 i reglementet:

Fysikteknologsektionens Sektionsföreningar är:

att i reglementet lägga till paragraf 10.3 Åligganden:

att lägga till 10.3.1 i reglementet:

Det åligger varje sektionsförening:

• att följa åligganden enligt arbetsbeskrivning.

att lägga till 10.3.2 i reglementet:

D̊a ekonomiskt ansvarig finns åligger det denna:

• att mot revisorerna och sektionskassören kontinuerligt redovisa för den ekonomiska situatio-
nen.


