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Proposition angående revidering av styrdokument 
 
Bakgrund 

Under de senaste åren har stadgan vid flertalet tillfällen varit föremål för ändringar. Bara sedan 
verksamhetsåret 18/19 har hela 12 motioner och propositioner som ändrar i stadgan antagits, 
vilket gör att behovet av en översyn är större än på länge. 

Styrelsens mening är att stadgan likt en grundlag ska fungera med minimala förändringar mellan 
åren, medan reglementet kan och bör hantera alla de mer snabba förändringar som de senaste 
årens stadgeändringar till viss del åsyftat. 

Med bakgrund av detta presenterar vi nu ett rejält omtag på såväl stadga som reglemente. 

Stadgar 

● Renodlat innehållet så att det endast rör den “minimala kärnan” av sektionen 
● Flyttat all reglering av utskott till reglementet 
● Flyttat huvuddelen av ekonomistyrningen till reglementet 
● Flyttat insignia (emblem/medaljer) till reglementet 
● §3 Reglemente 

○ Höjt statusen på reglementet så att det alltid ligger fast och kan uppdateras vid 
behov istället för att behöva antas på nytt vid varje vårmöte 

● §5 Sektionsmöte 
○ Förstärkt reglering av personval (lika röstetal avgörs med lotten, och inval av 

ledamöter får en definierad procedur) 
○ Utvecklat nomineringsprocessen och flyttat den från Val(beredning) 
○ Sammanfattat mötesärenden, men flyttat detaljreglering till reglementet 

● §6 Sektionsstyrelse 
○ Samlat all generell reglering av styret från reglemente och stadgar 
○ Lagt in vice ordförande, samt utökat presidiet med denne 
○ Flyttat UtbO till reglementet, där huvuddelen av verksamheten beskrivs 
○ Lagt in mandat för styrelsen att vid behov göra budgetrevidering 
○ Renodlat vilka styret kan entlediga (på personernas egen begäran) 

● §7 Valberedningen 
○ Samlat regleringen av valberedningen i stadgan istället för utspritt 
○ Ändra så att hela valberedningen tillsätts av vårmötet 

● §8 Revision 
○ Ändrat till en sakrevisor och en till två sifferrevisorer (att jämföra med två sak- & 

sifferrevisorer som det är idag) 
○ Förtydligat rättigheter/skyldigheter 
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Reglemente 

● Omstrukturerat rubriker enligt samma logik som stadgarna 
● Flyttat ut allt som rör poster som finns i stadgarna 
● Flyttat ut allt som är av policykaraktär (informations, rekrytering) till policydokument 
● §1 Policydokument 

○ Infört policyparagraf som ger legitimitet till övriga policydokument 
● §2 Sektionsaktiva 

○ Samlar beskrivningen av sektionsaktiva som tidigare stått under utskott 
○ Hänvisar till avtal gällande LINK för att möjliggöra överenskommelser med Y 

● §3 Sektionsstyrelsen 
○ Renodlat ansvarsuppgifterna, och flyttat ut poster som regleras i stadgan 

● §4 Kansliet 
○ Äntligen (!) definierat kansliet i ett styrdokument 
○ Smalnat av kansliet till att vara styret och förtroendevalda utskottsordföranden, 

vilket blir 10 personer mindre än idag (kassörer, SnOrdfar och AD exkluderas) 
● §5 Förtroendeuppdrag 

○ Listat alla förtroendeuppdrag samlat, utöver de som står i stadgar och §3 
○ Flyttat in och förenklat tidpunkt för inval från stadgarna 

● §6 Utskott 
○ Samlat all gemensam information i en portaltext direkt under §6 
○ Samlat studiebevakningen under Utbildningsutskottet 
○ Istället för att värdera grupper och projekt under aktivitetsutskottet så ges ett 

ramverk och aktivitetsutskottets ordförande ges mandat att anta projektledare 
● §7 Ekonomisk verksamhet 

○ Samlat alla gemensamma skrivelser som gäller alla kassörer inkl. från stadgan 
○ Flyttat ut ev. skillnader för utskott till deras resp. utskottspunkter 

● §8 Sektionens resurser 
○ Förtydligat vad som är gemensamma övriga resurser och hur de hanteras 

● §10 Insignia 
○ Flyttat in allt kring detta från stadgarna 
○ Definierat vår grafiska profil som del av insignia 
○ Infört skrivelse om sektionsband i enlighet med proposition från höstmötet 
○ Definierat om regler för medaljer för rättvisa och långsiktighet: 

■ Alla sektionsaktiva får årsmedalj för sitt verksamhetsår 
■ Första gången man fullgör ett förtroendeuppdrag erhålls bronsmedalj 
■ Andra gången man fullgör ett förtroendeuppdrag erhålls silvermedalj 
■ Därefter erhålls enbart den årliga årsmedaljen. 
■ Ingen värdering görs därmed av olika poster, men det kan dock vara av 

betydelse vid ställningstagande kring guldmedalj 
● §11 Högtidlighållanden 

○ Utöver firandet av sektionen så inför uppmärksammande av programmen 
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Med dessa ändringar så tror och hoppas vi att vi kan lägga grunden för styrdokument som kan 
hålla i många år framöver. Vi uppmanar därför alla intresserade sektionsmedlemmar att 
noggrant läsa igenom och komma med konstruktiva förslag till sektionsmötet så att vi kan anta 
så bra styrdokument som möjligt. 

Som övergångsbestämmelser föreslår vi också sektionsmötet att uppdrag åt styrelsen att 
säkerställa att Tystnadsplikt i valprocesser (§13 i nuvarande reglemente) flyttas över till den 
rekryteringspolicy som idag finns för kansliet och att denna anslås på hemsidan. 

Vidare föreslår vi att invalet av valberedning börjar gälla först till när valet av valberedning 
22/23 sker, så att inte det uppstår oklarheter i övergången. Av samma anledning föreslår vi att 
uppdra till valberedningen att till förslag på revisorer redan till detta vårmöte ta fram 
kandidater i enlighet med stadgeförslaget. 

 

Yrkande 

Med anledning av ovanstående yrkar sektionsstyrelsen: 

Att anta det bifogade förslaget till stadga 

Att anta det bifogade förslaget till reglemente, med villkoret att det träder i kraft först givet att 
stadgan antas vid andra läsningen 

samt, med anledning av dess konsekvenser, 

Att anta reglementets nuvarande §13, Tystnadsplikt i valprocesser, som del av 
rekryteringspolicyn och uppdra åt styrelsen att revidera och anslå denna 

Att invalet av valberedning träder i kraft först till invalet för verksamhetsåret 22/23 

Att uppdra åt valberedning att ta fram revisorskandidater till vårmötet i enlighet med avsikten i 
förslaget 

 

SEKTIONSSTYRELSEN 
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