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Motionssvar angående styrelsens 
sammansättning och arbetsordning 
Styrelsen rekommenderar att godkänna motionen angående styrelsens sammansättning 
och arbetsordning med nedanstående anledning: 
 
Styrelsen håller med om att det är klokt att lyfta bort operativa arbetsuppgifter som inte 
nödvändigtvis är kopplade till styrelseuppdraget från styrelseledamöter. Det är också i linje 
med styrelsens måldokument, vilket motionärerna påpekar. Det kommer även frigöras tid 
för utskottsordföranden som dessa kan lägga på sitt utskott istället för på strategiskt arbete. 
Att rösta in samtliga styrelseledamöter på vårmötet skulle ge den tillträdande 
sektionsstyrelsen mer tid att planera det kommande verksamhetsåret. 
 
Vi ser dock att några ändringar och tillägg är på sin plats samt att  delar av motionen inte 
passar i styrdokument. 
 
Vi vill därför lägga till ett tilläggsyrkande: 
 
Reglementet: 
I dagsläget finns posten infochef i styrelsen då det funnits ett intresse för att ha kontroll 
över hur sektionen framstår i sina informationskanaler. Då denna post skulle hamna på 
webb-/infoutskottet finner vi det lämpligt att posten webb-/infochef kontrolleras av 
sekreteraren för att säkerställa sektionens informationsspridning. En liknande struktur kan 
ses i hur posten vice ordförande är menad att ansvara för och kontrollera sektionens art 
director och valberedningens ordförande. 
 
Då det redan tydligt framstår att sekreteraren är med i styrelsen finns ingen anledning att 
igen skriva detta, och vi rekommenderar därför att denna punkt stryks. 
 
Vid formuleringen 1-2 ledamöter finner vi inte att antalet styrelsemedlemmar behöver 
utökas, vilket skulle hända om man valde in två ledamöter. Ett udda antal är att föredra vid 
beslut och tillräckligt med arbetskraft inom styret skulle frigöras genom förändringen ändå.  
 
Att under §2 i reglementet göra följande förändringar: 
 
Sektionsstyrelsen består av följande medlemmar: 
● Ordförande (Se §2.1) 
● Vice ordförande (Se §2.2) 
● Kassör (Se §2.3) 
● Sekreterare (Se §2.4) 
● Intendent (Se $2.5) 
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● Utbildningsutskottets ordförande (Se §2.6) 
● Arbetsmiljöombud (Se §2.7) 
● 1-2 ledamöter (Se §2.5) 
● Ledamot (Se §2.5) 
 

 
§2.4 Sekreterare 
Det åligger sekreteraren att: 
● Skriva protokoll för varje möte och vidarebefordra dem enligt stadgarna (Se §5.10 
och §7.7 i stadgarna). 
● Agera som ledamot i sektionsstyrelsen (Se §2.5) 
● Ansvara för och kontrollera posten Webb/-infochef 
... 
 
§2.5 Ledamot 
Det åligger varje ledamot av sektionsstyrelsen att: 
● Vara styrelsen behjälplig 
● med glimten i ögat tävla sinsemellan om ordförandes gunst 
 
 
Stadgarna: 
Då det inte i dagsläget står att arbetsmiljöombud ska väljas kan det heller inte tas bort. Då 
det är vad som egentligen sker ser vi ingen anledning att inte ha med det i den nya 
formuleringen. 
 
§5.12 Vårmötet 
Det åligger sektionsmötet att på vårmötet, för nästkommande verksamhetsår: 
● Välja vice ordförande 
● Välja sekreterare 
● Välja utbildningsutskottets ordförande 
● Välja Styrelseledamot 
● Välja arbetsmiljöombud 
● Välja Webb/-infochef 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  
Vilket skulle resultera i följande ändringar i stadgar och reglemente: 
 
Att under §2 I reglementet göra följande förändringar: 
 
Sektionsstyrelsen består av följande medlemmar: 
● Ordförande (Se §2.1) 
● Vice ordförande (Se §2.2) 
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● Kassör (Se §2.3) 
● Sekreterare (Se §2.4) 
● Intendent (Se $2.5) 
● Utbildningsutskottets ordförande (Se §2.6) 
● Arbetsmiljöombud (Se §2.7) 
● Ledamot (Se §2.5) 
Samt flytta §2.5 till §5 och därmed göra den till §5.15. 
Samt ändra: 
§2.4 Sekreterare 
 
Det åligger sekreteraren att: 
● Skriva protokoll för varje möte och vidarebefordra dem enligt stadgarna (Se §5.10 
och §7.7 i stadgarna). 
● Vara ordförande i webb/-infoutskottet(Se §10.7) 
● Ansvara för och kontrollera posten Webb/-infochef 

 
 

Samt lägga till : 
§2.5 Ledamot 
Det åligger varje ledamot av sektionsstyrelsen att: 
● Vara styrelsen behjälplig 
 
 
Att under §5 I reglementet göra följande förändringar: 
Lägga till: 
§5.17 Webb/-infochef 
Det åligger Webb/-infochefen att: 
● Vara ordförande i webb/-infoutskottet(Se §10.7) 
 
Att under §5 i stadgarna göra följande förändringar: 
§5.12 Vårmötet 
Det åligger sektionsmötet att på vårmötet, för nästkommande verksamhetsår: 
● Välja vice ordförande 
● Välja sekreterare 
● Välja utbildningsutskottets ordförande 
● Välja Styrelseledamot 
● Välja Webb/-infochef 
 
Att i stadgarna lägga till 
§5.14 Vintermötet 
Det åligger sektionsmötet att, på vintermötet, för nästkommande verksamhetsår: 
● Välja vice ordförande 
● Välja sekreterare 
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● Välja utbildningsutskottets ordförande 
● Välja arbetsmiljöombud 
● Välja styrelseledamot 
 
 


