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Motionssvar angående utökad 
sektionsstyrelse 
Styrelsen rekommenderar att avslå Carl Magnus Bruhner, Louise Lago, Kristoffer Sandberg, 
Victor Nyberg och Sofie Eskilssons motion angående utökad sektionsstyrelse med anledning av 
nedanstående. 
 
Motionen består av två punkter. 

1. Att näringslivsansvarige skulle vara en del av styrelsen  
2. Att se över vilka utskott som bör representeras i näringslivsutskottet.  

 
Nedan diskuteras punkterna var för sig.  
 

1. Att näringslivsansvarige skulle vara en del av styrelsen  
Att sitta i styrelsen är att ha ytterligare ett uppdrag utöver det uppdrag som 
näringslivsansvarige idag har i att leda sitt utskott. Detta skulle ta fokus från - och 
eventuellt försvåra - det arbete som näringslivsansvarige har idag.  
 
Att utöka styrelsen med representation från utskott är dessutom något som strider mot 
styrelsens måldokument som säger att styrelsen skall verka för att bli ett mer strategiskt 
(i kontrast mot ett operativt) organ. 
 
Idag är Näringslivsutskottet det utskott som ska stå för den betydande delen av 
sektionens finansiering. Det är det utskott som ska förvalta företagskontakter efter bästa 
förmåga. Att involvera dessa uppdrag i styrelsen är något som skulle försvåra styrelsens 
framåtsträvande arbete. Det är ett exempel på operativa uppgifter. 
 
Vidare bär alla nuvarande styrelseposter något slags temamässigt samverkansansvar; 
Ordförande är ansikte utåt, Vice ordförande är ansiktet inåt, Kassör handhar ekonomin, 
Intendenten de gemensamma inventarierna och lokalerna, Sekreteraren hanterar 
dokument samt informationsinsamling och -spridning, Utbildningsutskottets ordförande 
ansvarar för alla utbildningsfrågor och AMO är spindeln i nätet för miljö- och 
arbetsmiljörelaterade frågor. Näringslivsansvarig bär i dagsläget ett mer nischat 
operativt ansvar, och har ett mål att arbeta efter.  
 
Fonderna som nämns i motionen diskuteras ytterst sällan på styrelsemöten, men 
styrelsen håller helt med om att det finns en poäng i att bjuda in näringslivsansvarige 
som skulle närvara vid beslut som rör dessa. Detta skulle alltså kunna ske genom 
(upprepad) adjungering till styrelsemöten. 
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Sammantaget anser styrelsen att förslaget inte uppnår den relevans som krävs för en 
utökning av styrelsen med den näringslivsansvarige. 
 

2. Att se över vilka utskott som bör representeras i näringslivsutskottet.  
Styrelsens mening är att detta absolut kan ske och uppmuntrar att detta görs av 
utskottet och att ny motion med ett konkret förslag lämnas in till ett kommande 
sektionsmöte. 
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