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Fysikteknologsektionen
Proposition - Uppdatering av styrdokument

Bakgrund
Propositionen är menad att uppdatera reglementet och stadgan som idag innehåller felaktigheter, sakers
som behöver förtydligas eller inte täcker vissa scenarior sektionen kan möta regelbundet.

Yrkande
Mot bakgrunden ovan yrkar sektionsstyrelsen
att under 1.2 ”Verksamhetsår” i stadgan göra följande justering:
1.2.1 Sektionens verksamhetsår löper från 1 juli till 31 30 juni.
att under 2.1 ”Medlemmar” i stadgan lägga till:
2.1.2 Person sittandes på en post inom sektionen och vars medlemskap avslutas behöver sektionsstyrelsens godkännande för att preliminärt sitta kvar. Beslutet fastställs på det kommande
sektionsmötet.
att under 2.8.2 ”Särskilda ledamöters rättigheter” i stadgan genomföra följande justering:
• Särskild ledamot har rätt att ta del av mötesprotokoll och sektionens övriga handlingar,
undantaget de dokument som listas som icke offentliga i reglementet.
att under 3 ”Inspektor” i stadgan göra följande justering:
• 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 TMteknologens intressen, samt fungera som en länk mellan teknologer och
anställda.
att under 4.1.2 ”Verksamhetsutövande” i stadgan gör följande justeringar:
• Sektionsmötet har rätt att delegera både ansvar och uppgifter till valberedning, revisor, sektionsstyrelse, studienämnder, sektionskommittéer och sektionsfunktionärer.
• Sektionsstyrelsen har rätt att delegera uppgifter till studienämndener, sektionskommittéer
och sektionsfunktionärer, dock ej studerandearbetsmiljöombud, förutsatt att uppgiften ligger
under deras verksamhetsområde.
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att under 5 ”Sektionsmötet” i stadgan gör följande justeringar:
5.5.3 Frågor som ej funnits med i den slutliga föredragningslistan kan tas upp om ingen yrkar på
bordläggning.
5.6.3 Närvaro- och yttranderätt tillkommer hedersmedlem, seniormedlem, phatriark/mathriark,
särskild ledamot, kårstyrelseledamot kårledningen, kårens inspektor, samt av mötet adjungerade
icke-medlemmar.
att under 6 ”Valberedningen” i stadgan göra följande justeringar:
6.3.2 När valberedningen sammanträder har max två medlemmar ur berörd kommitté/styrelse/studienämnd/
funktionär närvaro-, förslags-, yttrande- och rösträtt. Valberedningens ordförande är ordförande
samt sammankallande för valberedningen.
6.3.3 Valberedningen är beslutsförig om dess ordförande, eller vice ordförande, minst två ytterligare
ledamöter samt minst en representant för berörd styrelse/kommitté/studienämnd/funktionär är
närvarande.
att under 8.1 ”Studienämnden” i stadgan göra följande justeringar:
8.1.6 ”Skyldigheter”:
• SNF är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente samt Fysikteknologsektionens
övriga styrdokument.
• Det åligger SNF att lyda åläggande från sektionsstyrelsen att vidta viss åtgärd eller utreda
viss fråga som ligger inom SNF:s verksamhetsområde.
• Det åligger SNF:s kassör och ordförande att presentera ett bokslut vid det första sektionsmötet
efter att verksamhetsåret avslutats.
• Vid varje sektionsmöte skall studienämnden vara representerad.
8.1.7 ”Ekonomi”
• Ordförande och kassör i SNF tecknar var för sig studienämndens firma.

• Studienämndens ekonomi och verksamhet granskas av sektionens revisorer.
• Studienämndens bokslut skall ingå i sektionens bokslut.
att under 9 ”Kommittéer” i stadgan göra följande justeringar:
9.1.4 Övriga medlemmar fastslås av sektionsstyrelsen på förslag av valberedningen i enlighet med
reglementet.
9.4.1 Respektive ordförande och kassör i sektionskommitté tecknar var för sig kommitténs firma.
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att under 13 ”Revisions och ansvarsfrihet” i stadgan göra följande justering:
13.2.1 Det åligger revisorerna att anslå revisionsberättelser senast tre dagar läsdagar före ordinarie
sektionsmöte.
att under 14 ”Styrdokument” i stadgan göra följande justering:
14.0.1 Förutom denna stadga finns reglemente samt och övriga styrdokument i enlighet med
reglementet. Övriga styrdokument skall finnas förtecknade i reglementet.
att under 2 ”Medlemmar” i reglementet göra följande justering:
2.1.2 Medlem som deltagit i kurs bör delta i kursutvärderingen.
att under 5 ”Sektionsmötet” i reglementet göra följande justeringar:
5.1.1 Närvaro- och yttranderätt tillkommer, förutom de som listas i stadgan, även medlem av
någon av kårens enheter.
5.5.2 Det åligger sektionsmötet att innan utgången av läsperiod 2 utöver de i stadgarna definierade
åliggandena välja:
• Förtroendeposter i FARM.
• Ledamöter i FARM.

• Förtroendeposter i FnollK.
• Ledamöter i FnollK.

• Oberoende SAMO.
• Balnågonting.

5.5.4 Det åligger sektionsmötet att innan utgången av läsperiod 4 utöver de i stadgarna definierade
åliggandena välja:
• Dragos.

• Sektionsstyrelsen.
• Valberedning.

• Studienämnd, förutom årskursrepresetant.
• Förtroendeposter i Djungelpatrullen.
• Adjutanter i Djungelpatrullen.

• Företroendeposter i F6.
• Ledamöter i F6.

• Förtroendeposter i Focumateriet.
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• Ledamöter i Focumateriet.
• Revisorer.

att under 6 ”Valberedning och personval” i reglementet göra följande justeringar:
6.1.1 Det åligger valberedningen att ansvara för nomineringen till följande poster:
• Samtliga poster i sektionsstyrelsen.
• Samtliga förtroendeposter.
• Övriga poster i SNF.

• Övriga ledamöter i Djungelpatrullen.

• Övriga ledamöter i F6.

• Övriga ledamöter i Focumateriet.
• Övriga ledamöter i FARM.

• Övriga ledamöter i FnollK.
6.1.3 Vid varje sektionsmöte, där det sker inval av poster där valberedningen ansvarar för nomineringar,
skall valberedningen vara representerad.
6.4 ”Val av övriga medlemmar i nämnder
6.4.1 Övriga poster i nämnder väljs av sektionsmötet
att under 7 ”Sektionsstyrelsen” i reglementet göra följande justeringar:
7.1.2 Villkor för ledamöter i sektionsstyrelsen:
• En kan ej inneha fler än en position i sektionsstyrelsen.

• Endast kommitténs/nämndens ordförande får vara medlem i sektionsstyrelsen.

• Revisor, oberoende SAMO, eller ledamot av valberedningen kan ej vara medlem av sektionsstyrelsen.
• Ledamot av sektionsstyrelsen kan ej inneha annan förtroendepost.

7.2.3 Kallelse till styrelsemöte skall senast två dagar innan mötet skickas till ordinarie ledamöter av
sektionsstyrelsen, medlem av kommitté och studienämnd, revisorer, oberoende SAMO samt övriga
berörda funktionärer.
7.2.7 Ledamöter av kommittéer och studienämnder, samt sektionens inspektor, har närvaro- och
yttranderätt.
7.3.6 att vara ett av sektionens studerandearbetsmiljöombud enligt 10.7 10.6 ”Fysikteknologsektionens
Studerandearbetsmiljöombud” samt vara Fysikteknologsektionens jämlikhetsansvarige
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att under 8.1 ”Studienämnden” i reglementet göra följande justeringar:
8.1.1 Villkor för ledamöter i studienämnden:
• En person kan ej inneha ordförandepost i en kommitté eller studienämnden nämnd samtidigt
som denne innehar vice ordförandepost i annan kommitté eller i studienämnden nämnd.
8.1.3 Det åligger studienämndens ordförande:
• att representera studienämnden i sektionsstyrelsen och vid förhinder se till att suppleant
deltager.
• att representera F och TM i Utbildningsutskottet, UU, och vid förhinder tillse att suppleant
deltager.
8.1.3 Det åligger studienämndens vice ordförande:
• att vara studienämndens suppleant i sektionsstyrelsen och Utbildningsutskottet.
8.1.3 Det åligger studienämndens kassör
• att mot revisorerna och sektionskassören kontinuerligt redovisa för den ekonomiska situationen.
att under 9 ”Kommittéer” i reglementet göra följande justeringar:
9.1 Villkor för kommittéledamöter:
• En person kan ej inneha ordförandepost i en kommitté eller studienämnden nämnd samtidigt
som denne innehar vice ordförandepost i annan kommitté eller i studienämnden nämnd.
9.2.1 Fysikteknologsektionens Sektionskommittéer är:
• Fysikteknologsektionens Nollningskommitté Mottagningskommitté, FnollK.
9.4.2 De övriga ledamöterna nomineras av valberedningen och väljs av sektionsstyrelsen. Valberedningens
nomineringar skall tillkännages i nära anslutning till val av förtroendeposter. Nomineringarna
av ledamöterna skall diskuteras med sektionsstyrelsen i samband med att nomineringarna av
förtroendeposterna offentliggörs.
9.4.3 FARM:s överskott tillfaller Fysikteknologsektionen vid verksamhetsårets slut. Dock skall
det finnas ett visst utrymme för ersättning i form av representation. Vid räkenskapsårets slut skall
tillgångar över 0,659 basbelopp tillfalla sektionen. Visst utrymme för representation får förekomma.
9.5.2 De övriga ledamöterna nomineras av valberedningen och väljs av sektionsstyrelsen. Valberedningens
nomineringar skall tillkännages i nära anslutning till val av förtroendeposter. Nomineringarna
av ledamöterna skall diskuteras med sektionsstyrelsen i samband med att nomineringarna av
förtroendeposterna offentliggörs.
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9.5.3 Verksamheten drivs på ideell basis, d.v.s. den ska gå jämnt upp. Dock skall det finnas ett
visst utrymme för ersättning i form av representation. Eventuellt överskott tillfaller sektionen.
9.6.2 De övriga ledamöterna nomineras av valberedningen och väljs av sektionsstyrelsen. Valberedningens
nomineringar skall tillkännages i nära anslutning till val av förtroendeposter. Nomineringarna
av ledamöterna skall diskuteras med sektionsstyrelsen i samband med att nomineringarna av
förtroendeposterna offentliggörs.
9.6.5 Det åligger F6:s ordförande, Sexmästaren:
• att att vara Fysiktteknologsektionens representant i Gasquerådet, om F6 beslutar att vara
medlemmar i Gasquerådet.
9.7.2 De övriga ledamöterna nomineras av valberedningen och väljs av sektionsstyrelsen. Valberedningens
nomineringar skall tillkännages i nära anslutning till val av förtroendeposter. Nomineringarna
av ledamöterna skall diskuteras med sektionsstyrelsen i samband med att nomineringarna av
förtroendeposterna offentliggörs.
9.8.2 De övriga ledamöterna nomineras av valberedningen och väljs av sektionsstyrelsen. Valberedningens
nomineringar skall tillkännages i nära anslutning till val av förtroendeposter. Nomineringarna
av ledamöterna skall diskuteras med sektionsstyrelsen i samband med att nomineringarna av
förtroendeposterna offentliggörs.
9.8.3 Verksamheten drivs ideellt, men Focumateriets överskott tillfaller Fysikteknologsektionen vid
bokföringsårets slut. Dock skall det finnas ett visst utrymme för ersättning i form av representation.
Verksamheten skall drivas i icke vinstdrivande syfte. Vid räkenskapsårets slut skall kommitténs
tillgångar upp till 0,659 basbelopp övergå till nästkommande års kommitté. Tillgångar därutöver
tillfaller sektionen. Visst utrymme för representation får förekomma.
att under 14 ”Styrdokument” i reglementet göra följande justeringar:
14.1 ”Förteckning”
• Sammanträdesordning styrelsemöte.
14.2.1 Vad gäller ändring och tolkning av enskilda styrdokument ska detta anges i de individuella
dokumenten. Om uteblivet sker ändringar och tolkningar av sektionsstyrelsen via enkel majoritet.
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