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Proposition 

Proposition angående styrelseposten sekreterare, stadgar 

Med anledning av att följa styrelsens måldokument samt att förbättra styrelsens verksamhet 
föreslår styrelsen för att posten sekreterare ska delas upp i två poster. 
 
Bakgrund 
I dagsläget är posten sekreterare väldigt tudelad; man sitter dels som dokumentansvarig och för 
protokoll under styrelse-, kansli- och sektionsmöten, en post som har mycket administrativt 
arbete och som kräver hög pålästhet av stadgar och reglemente (se stadgar §7.10). Den andra 
delen är rollen som informationsansvarig, som innebär ordförande i webb-/infoutskottet. 
Denna roll sköter även veckomailet, julkalendern, sektionsfotograferingen, hemsidan samt 
modererar diverse sociala medier (facebook-sidan, facebook-gruppen och instagram-kontot) 
enligt policyn kring informationsspridning. Det är styrelsens åsikt att den ovan beskrivna 
arbetsbördan är för stor för en person samtidigt som det inte finns utrymme för egna initiativ 
och idéer till nya projekt. 
 
Förslag 
Vi i styrelsen har diskuterat fram ett förslag på förbättring av situationen: Styrelseposten 
sekreterare kan delas i två, med målet att låta respektive förtroendevald fokusera med ingående 
på sin post. De förändringar vi vill göra kommer göra att de nya posterna skulle se lite 
annorlunda ut jämfört med hur de ser ut idag, och innefattar även förändring i 
webmaster-posten. I brödtext föreslås följande: 
 

● Styrelseposten sekreterare tappar ansvaret för webb-/infoutskottet och allt som hör det 
ansvaret till. Posten kommer även att fånga upp ett utökat ansvar för sektionens 
dokumentbevaring, och ser till att gemene dokument som berör sektionen behandlas på 
ett önskvärt sätt. Detta innebär att man som sekreterare (till exempel) skulle se till att 
samtliga förtroendevaldas testamenten uppdateras och vidarebefordras till 
nästkommande år. 

● Styrelseposten infochef/webmaster skulle tillkomma. Denna post kommer att sitta i 
styrelsen, och ta åt sig länken mellan styrelsen och webb-/infoutskottet, samt se till att 
sektionens nyheter sprids som de bör. Posten tar över sekreterarens ansvar för sociala 
medier som beskrivs i policyn kring informationsspridning. Infochefen kommer även 
vara huvudansvarig för sektionens mailadresser och infomailet. Denna post kommer 
även sitta som ordförande i webb-/infoutskottet. 

 
Förslaget innehåller även ett par ändringar i sekreterarens roll. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen: 
 
Att följande förändringar görs i sektionens stadgar: 
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Från 

§7.10 Sekreterare 
Det åligger sekreteraren att: 

● vid sektionens sammanträden föra protokoll 
● ansvara för sektionens stadgar 

Till 

§7.10 Sekreterare 
Det åligger sekreteraren att: 

● vid sektionens och styrelsens sammanträden föra protokoll 
● ansvara för sektionens stadgar och reglemente 
● ansvara för sektionens dokumenthantering 

 

Lägga till 

§5.12 Vårmötet 

● [...] 
● Välja infochef/webmaster 
● [...] 
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