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Motion angående att strukturera om Aktivitetsutskottets ledning
Med anledning av att

Sektionens styrdokument samt verksamhet har ändrats över åren har rollen för
Aktivitetsutskottets ordförande markant förändras. Rollen har gått ifrån att vara en
traditionell ordförande till att leda gruppledare för de grupper som numera finns under
namnet Aktivitetsutskottet. Detta har lett till att ordförandeposten saknar en tydlig
tillhörighet till någon grupp, vilket gör att det lätt känns ensamt på posten. I och med att
ordföranden ska representera alla olika undergrupper lika gör detta det svårt att engagera sig
i det praktiska arbetet för någon av grupperna, vilket gör att i praktiken funkar posten som en
kommunikationslänk mellan kansliet och undergrupperna. Denna oklara definition kan ha
varit en bidragande faktor till det låga söktryck som har funnits de senaste åren.

I och med den omstrukturering som sker med den ekonomiska verksamheten inom sektionen
har Aktivitetsutskottets kassör i dagsläget inga större arbetsuppgifter längre, då ansvaret för
bokföringen har flyttats över till Ekonomiutskottet. Detta leder till att kassörsrollen inom
Aktivitetsutskottet mer eller mindre handlar om att ha ansvar för att budgeten efterföljs.
Rollen lider även av samma problem som ordförandeposten med att sakna en tydlig
grupptillhörighet, vilket igen leder till att det lätt känns ensamt. Även denna post har haft lågt
söktryck de senaste åren.

anser vi att

Aktivitetsutskottets ordförande ska flyttas in i Styret och ersätta en av ledamöterna, samt att
posten Aktivitetsutskottets kassör ska upphöra att existera. Med anledning av ovanstående
yrkar vi:

Att

I reglementet ändra:

● Ändra §3 från “1-3 ledamöter” till “1-2 ledamöter”
● Flytta §3.3 Ledamöter till §3.4 Ledamöter
● Lägga till §3.3 Aktivitetshanterare

○ Det åligger aktivitetshanteraren att:
■ Sammankalla aktivitetsutskottet.
■ Hålla sektionsstyrelsen informerad om aktivitetsutskottets verksamhet.
■ Ansvara för och kontrollera aktivitetsutskottet arbete.

● §5 Förtroendeuppdrag
○ Ta bort posten Aktivitetsutskottets ordförande
○ Ta bort posten Aktivitetsutskottets kassör

● §5.1.2 Vintermötet
○ Ta bort punkten “Aktivitetsutskottets ordförande och kassör”
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● §6.1 Aktivitetsutskottet
○ Lägga till raden “Aktivitetshanteraren agerar ordförande”

● §6.1.1 Undergrupper
○ Ändra aktivitetsutskottets ordförande till aktivitetshanteraren genomgående
○ Ta bort “och kassör”i avslutande mening
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