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Fysikteknologsektionen
Proposition om Översyn av Stadgar och Reglemente

Bakgrund
Denna proposition grundar sig i ett försök att se över sektionen stadgar och reglemente som utförts av en
arbetsgrupp tillsatt av styret. Den har framför allt haft som syfte att ta bort saker som inte är aktuella
längre och eventuella motsägelser, att integrera TM bättre samt att allmänt se över vad som kan tänkas
behövas.
Följande beteckningar används i propositionen:
Den här rutan innehåller formuleringar som skall införas i stadga eller reglemente.

Den här rutan innehåller en motivering till tidigare nämnda yrkanden

Yrkande
att följande ändringar görs i Fysikteknologsektionens stadga:
• En punkt 3.3 Misstroendevotum införs med följande innehåll:
3.3.1 Misstroendevotum kan kallas av
- enskild styrelseledamot,
- 25 medlemmar, eller
- sektionens revisorer
3.3.2 Misstroendevotum får endast behandlas av instans högre än målet, enligt punkt 3.3.9.
3.3.3 Misstroendevotum ska tas upp för behandling inom 15 läsdagar.
3.3.4 Målet för misstroendevotum har rätt att närvarva vid och delta i diskussionen rörande
beslutet.
3.3.5 Misstroendevotum resulterar i avsättande vid 2/3 majoritet i frågan. Omröstning ska
ske slutet.
3.3.6 Om sektionsstyrelsen avsätts genom misstroendevotum skall interimstyrelse och ny
valberedning väljas. Interimstyrelsen utfärdar kallelse till extra sektionsmöte där ny
ordinarie styrelse skall väljas. Detta sektionsmöte skall hållas inom 15 läsdagar. Interimstyrelsen övertar ordinarie styrelses befogenheter och skyldigheter tills ny ordinarie styrelse är vald, men får endast handha löpande ärenden. Inom fyra veckor från
valet av den nya styrelsen skall ett bokslut för perioden fram till och med datumet
för detta val upprättas. Sektionsmötet beslutar i samband med avsättandet om detta
bokslut skall upprättas av avgående styrelse eller den nya styrelsen. Den nya styrelsen
skall ej hållas ansvarig för brister i denna ekonomiska redovisning.
3.3.7 Om ordförande avsätts genom misstroendevotum tar vice ordförande över rollen vid
avsättande.
3.3.8 Om kassör avsätts genom misstroendevotum skall ny kassör väljas in inom 15 läsdagar
efter avsättande. Inom fyra veckor från valet av ny kassör skall ett bokslut för perioden
fram till och med datumet för detta val upprättas. Sektionsmötet beslutar i samband
med avsättandet om detta bokslut skall upprättas av avgående kassör eller den nye
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kassören. Den nye kassören skall ej hållas ansvarig för brister i denna ekonomiska
redovisning.
3.3.9 Instanser inom sektioner rangordnas enligt följande, med avseende på misstroendevotum:
- Sektionsmötet är högsta instans
- Sektionsstyrelsen, förtroendevalda i kommittéer och nämnder, valberedningen,
studerandearbetsmiljöombud samt revisorer lyder direkt under sektionsmötet
- Ledamöter i kommittéer och nämnder och funktionärer som ej nämns ovan lyder
under sektionsstyrelsen
• Punkt 4.10.2 ändras enligt:
Från
Omröstning skall ske öppet, utom vid personval då stadgans paragraf 5.6 gäller.
Till
Omröstning skall ske öppet, utom vid personval då stadgans paragraf 5.6 gäller, och vid
misstroendevotum då stadgans paragraf 3.3.5 gäller.
• Punkt 6.9 tas bort.
Hittils har det enda som specificerats av stadgan gällande avsättningar varit stadgans punkt
6.9, som endast gett möjlighet att avsätta hela styret på en gång (och ingen annan). Denna
punkt 3.3 är ett försök att bredda, formalisera och förbättra möjligheterna att rikta misstroendevotum mot invalda i sektionens olika organ.
• Punkt 2.1.4 ändras enligt:
Från
Medlem har rätt att ta del av mötesprotokoll och sektionens övriga handlingar.
Till
Medlem har rätt att ta del av mötesprotokoll och sektionens övriga handlingar, untantaget
de dokument som listas i reglementets 2.1.1.

Än så länge har man kunnat kräva ut alla sektionens dokument som offentliga handlingar.
Detta anser vi vara olämpligt när det gäller känsliga dokument som till exempel incidenthanteringsprotokoll eller listor över personuppgifter.
• Punkt 4.12.1 ändras enligt:
Från
Sektionsmötesprotokoll skall justeras av två av mötet utvalda justeringspersoner. Justerat
protokoll skall anslås senast två läsveckor efter mötet.
Till
Sektionsmötesprotokoll skall justeras av två av mötet utvalda justeringspersoner. Justerat
protokoll skall anslås senast tre veckor efter mötet.
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Det är i många fall orimligt att kräva att sektionsmötesprotokoll skall justeras inom två veckor.
Vi tror att tre veckor är ett mer realistiskt mål.
• punkt 1.3.1 ändras enligt
Från
Sektionens verksamhetsår är brutet kalenderår.
Till
Sektionens verksamhetsår löper från 1 juli till 31 juni.

Arbetsgruppen ansåg att begreppet ”brutet kalenderår” var otydligt.
• en 22.4.2 införs med följande innehåll
Vid konflikt med reglemente eller F-sektionens övriga styrdokument har stadgan företräde.

Ett enkelt tydliggörande gällande vilka dokument som trumfar andra.
• en punkt Definitioner läggs in före punkt 2.3 med följande innehåll:
2.3.1 Oberoende är den medlem som inte innehar en post i kommitté, nämnd eller annan
instans med representation i sektionsstyrelsen. Oberoende medlem är, om denne innehar en post för vilken oberoende krävs, att betrakta som beroende vid val till övriga
sådana poster.

En definition av ”oberoende” har länge saknats i stadgan.
• punkt 5.1.1 ändras enligt:
Från
Sektionens valberedning skall väljas av sektionsmötet på förslag av F-styret.
Till
Sektionens valberedning skall väljas av sektionsmötet på förslag av F-styret. Valberedningen skall vara oberoende.

Valberedningen bör vara oberoende.
• punkterna 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, och 2.10 flyttas till 13.4, 13.5, 14.2, 14.3, 15.2, 15.3,
16.2 och 16.3, respektive, samt att det under dessa nya punkter införs punkter enligt följande
14.1.4 Seniormedlem är valbar till post inom sektionen.
15.1.2 Phatriark/Mathriark må kvarstå på post inom sektionen.
16.1.2 Särskild ledamot är valbar till post inom sektionen.
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• punkten 2.1.2 ändras enligt:
Från
Medlem är valbar till förtroendepost inom sektionen.
Till
Medlem är valbar till post inom sektionen.

Här flyttas helt enkelt de rättigheter och skyldigheter phatriarker och liknande medlemmar
har till samma ställe i stadgan som deras definition. Detta gör stadgan mer överskådlig. Seniormedlemmar får dessutom rätten att väljas till poster, vilket vi anser vara rimligt eftersom
de betalar sektionsavgift, och övriga medlemmars rättigheter att väljas till eller kvarstå på
förtroendeposter utökas till alla poster.
• en punkt 3.1.2 införs med följande innehåll:
Uppgifter och ansvar får delegeras enligt följande hierarki:
- Sektionsmötet har rätt att delegera både ansvar och uppgifter till sektionsstyrelse,
studienämnd, sektionskommittéer och sektionsfunktionärer.
- Sektionsstyrelsen har rätt att delegera uppgifter till sektionskommittéer och sektionsfunktionärer, dock ej oberoende sådana, förutsatt att uppgiften ligger under deras
verksamhetsområde.

Detta är ett försök att definiera en tydlig ordning gällande delegering av uppgifter och ansvar.
• punkt 2.2.4 För att erhålla avgångsexamen måste alla skyldigheter mot sektionen fullgjorts.
tas bort.
Vi har inte längre något att säga till om vid examensansökningar, och måste ta bort denna
punkt eftersom den inte går att efterfölja.
• punkt 22.5 Inspektor ändras enligt:
Från
22.5.1 Sektionens inspektor skall vara fysikprofessor vid institutionen för teknisk fysik eller vid institutionen for fundamental fysik och tillvarata F- och TM-teknologens
rättigheter, samt fungera som en länk mellan teknologer och anställd
22.5.2 Sektionens inspektor väljs på två på varandra följande sektionsmöten med minst
2/3 majoritet, för mandat så länge personen arbetar på Chalmers tekniska högskola
och vid institutionen för teknisk fysik eller vid institutionen for fundamental fysik.
Förslag till inspektor inlämnas till F-styret med minst 25 namnunderskrifter från
sektionsmedlemmar.
Till
22.5.1 Sektionens inspektor skall vara fysik- eller matematikprofessor vid institutionen för
teknisk fysik, institutionen för fundamental fysik eller institutionen för matematiska
vetenskaper och tillvarata F- och TM-teknologens rättigheter, samt fungera som en
länk mellan teknologer och anställda.
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22.5.2 Sektionens inspektor väljs på två på varandra följande sektionsmöten med minst 2/3
majoritet, för mandat på tre år eller så länge personen arbetar på Chalmers tekniska
högskola. Förslag till inspektor inlämnas till F-styret med minst 25 namnunderskrifter
från sektionsmedlemmar eller lyfts av styrelsen med enkel majoritet. Innan val skall
sektionsstyrelsen tillfråga den nominerade om denne är att betrakta som valbar.
22.5.3 Inspektors mandat kan förlängas med tre år av sektionsmötet, om detta sker med enkel majoritet. Om mandatet ej förlängs skall nyval av inspektor ske på nästkommande
sektionsmöte. Inspektors mandat förlängs då tills dess att ny inspektor blivit vald.
• det under punkt 4.4.1 Det åligger sektionsmötet att på höstmötet i läsperiod 1 införs ett
åliggande:
Var tredje år besluta om förlängt mandat för inspektor.

Inspektorns mandat har förkortats till ett år, med generösa omvalsregler. Inspektor kan även
väljas från matematikprofessorer på institutionen för matematiska vetenskaper, utöver fysikprofessorer från teknisk fysik och fundamental fysik.
• att alla instanser av ”F-sektionen” ersätts med ”Fysikteknologsektionen”.
I princip en redaktionell ändring; sektionen har inte hetat ”F-sektionen” sedan 2008.

att följande ändringar görs i Fysikteknologsektionens reglemente:
• en punkt 2.1 Ickeoffentliga dokument införs med följande innehåll:
2.1.1 Följande dokument har medlem inte rätt att ta del av, såvida det inte behövs för
sektionens verksamhet:
- Incidenthanteringsprotokoll
- Dokument innehållande personuppgifter

En lista över de dokument som inte bör anses vara offentliga. Se tidigare kommentar.
• en 22.1 Tolkningstvister införs med följande innehåll:
22.1.1 Vid konflikt med F-sektionens övriga styrdokument har reglementet företräde.

Ett enkelt tydliggörande gällande vilka dokument som trumfar andra.
• sista punkten i punkt 6.1.1 ändras enligt:
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Från
Överste i F-sektionens Programråd, DP
Till
Överste i Fysikteknologsektionens PR-förening och Rustmästeri, DP.
• ”programråd” i punkt 9.1.1 ersätts med ”PR-förening”.
Det är olämpligt att DP kallas ”programråd” då detta kan förväxlas med de programråd
F-styrets och SNF:s ordförande och vice ordförande ska sitta i.
• nionde att-satsen i punkt 6.2.1, det åligger F-styret att tillse att medlem ej tar ut sin examen
utan att ha fullgjort sina skyldigheter mot sektionen. tas bort.
Vi har inte längre något att säga till om vid examensansökningar, och måste ta bort denna
punkt eftersom den inte går att efterfölja
• punkt 10.8.1 ändras enligt:
Från
Fysikteknologsektionens studerandearbetsmiljöombud (SAMO) är tre till antalet och
består av F-styrets vice ordförande samt två SAMO med särskilt ansvar för arbetsmiljön
på utbildningsprogrammen Teknisk Fysik respektive Teknisk Matematik.
Till
Fysikteknologsektionens studerandearbetsmiljöombud (SAMO) är tre till antalet och
består av F-styrets vice ordförande samt två SAMO med särskilt ansvar för arbetsmiljön
på utbildningsprogrammen Teknisk Fysik respektive Teknisk Matematik. Dessa två SAMO skall vara oberoende och skall anses vara förtroendevalda.

För att synkronisera med till exempel fackförbund anser vi att SAMO är förtroendevalda.
Dessutom är det lämpligt om vi kräver att de är oberoende.
• punkt 10.6.1 ändras enligt:
Från
Revisorerna består av en Revisor och en Revisorssuppleant.
Till
Revisorerna består av en Revisor och en Revisorssuppleant. Dessa skall vara oberoende.

Revisorerna bör rimligtvis vara oberoende.
• nionde att-satsen i 8.2.2, tredje att-satsen i 8.2.4 och sjunde att-satsen i 6.2.2 ändras till, samt
att en att-sats med följande innehåll läggs till punkt 6.2.3:
att vara en av Fysikteknologsektionens representanter i F:s eller TM:s programråd.

Detta gör att Ordförande och vice ordförande i F-styret och SNF ska sitta i något av de två
programråden.
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• att-satsen i punkt 8.2.6, Det åligger SNF:s kursutvärderingsansvarige ändras enligt:
Från
att vara ordförande för kursutvärderingsnämnden, KUF.
Till
att tillsammans med årkursrepresentanter tillse att kursutvärderingsansvariga tillsätts.

Eftersom KUF inte längre finns är det orimligt att kräva att SNF har en ordförande i den.
• punkt ett i punkt 4.3.1 ändras enligt:
Från
Årskursrepresentant F1 till SNF.
Till
Årskursrepresentant F1 samt årskursrepresentant TM1 till SNF.
• punkt fyra i punkt 4.3.4 ändras enligt:
Från
Kontinuitetsgrupp 1 till SNF, förutom årskursrepresentant F1.
Till
Kontinuitetsgrupp 1 till SNF, förutom årskursrepresentant F1 och årskursrepresentant
TM1.
• punkt tre i punkt 8.2.8 ändras enligt:
Från
att tillse att det tillsätts kursutvärderare i varje årskurs för varje obligatorisk kurs på
programmet Teknisk Fysik.
Till
att tillse att det tillsätts kursutvärderare i varje årskurs för varje obligatorisk kurs på
programmen Teknisk Fysik och Teknisk Matematik.

TM har glömts bort i några paragrafer
• andra att-satsen i punkt 8.2.1, Det åligger SNF ändras enligt:
Från
att utan sin masterenhet sammanträda minst en gång i månaden.
Till
att utan sin masterenhet sammanträda minst tre gånger per läsperiod.

Det är orimligt att kräva att SNF sammanträder under sommaren; det räcker med
läsperioderna.
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• att punkten 9.4.1 ändras enligt följande:
Från
Det åligger FARM:
att arrangera studiebesök och branschkvällar.
att under året anordna Fysikteknologsektionens Arbetsmarknadsdag.
att anslå och hålla ordning på platsannonser och förslag till examensarbeten som inkommer till sektionen.
att informera företag om Fysiklinjens fördelar.
Till
Det åligger FARM att arbeta för:
att arrangera studiebesök och branschkvällar.
att under året anordna Fysikteknologsektionens Arbetsmarknadsdag.
att hålla ordning på platsannonser och förslag till examensarbeten som inkommer till
sektionen och anslå dessa på anslagstavlantavlan i Focus.
att informera företag om programmen i Teknisk fysik samt Teknisk matematik, och deras
fördelar.

Motivering ifrån FARM: Detta eftersom vi, trots att vi gör vårt bästa, kanske inte når upp till
ovanstående varje år, men vi jobbar för det. Intresset från företag kan variera från år till år,
t.ex. p.g.a ekonomiska kriser och då kan vi få problem att möta våra åligganden, därför vill vi
gärna ändra ”åliggertill ”åligger att arbeta för”. Vi skulle även vilja lägga till att platsannonser
och förslag till examensarbeten ska anslås i Focus, detta för att förtydliga gränserna för vårt
affischerande av platsannonser mm.
• att alla instanser av ”F-sektionen” ersätts med ”Fysikteknologsektionen”.
Igen; en redaktionell ändring. Se tidigare kommentar.
att stadge- och reglementesändringarna träder i kraft samtidigt, dvs. efter propositionens andra läsning.

8

