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Motionssvar angående att strukturera om Aktivitetsutskottets 

ledning 
Styrelsen rekommenderar att godkänna Erik Halvarsson, Michelle Krejci och Dag Jönssons motion 

angående att strukturera om Aktivitetsutskottets ledning med nedanstående tillägg. 

Det är styrelsens mening att den tidigare omstrukturering utav Aktivitetsutskottet inte har gett den 

effekt på utskottet som önskades. Denna nya omstrukturering är väl genomtänkt och har tagit in och 

reflekterat över de problem som fanns med den tidigare strukturen. 

Styrelsen yrkar dock för att göra en del justeringar i motionen. Aktivitetsutskottet bör byta namn till 

Eventutskottet för att inte blandas ihop med undergruppen Aktivitetsutskottet, det skapar förvirring att 

det övergripande utskottet har samma namn som en av undergrupperna. Det finner sig då naturligt att 

även posten Aktivitetshanterare byter namn till Eventutskottets ordförande. Då Eventutskottets 

ordförande (F.d Aktivitetshanterare) nu kommer att tillhöra styrelsen så bör det falla på hela styrelsen 

och inte enbart på Eventutskottets ordförande att ge godkännande om att skapa nya undergrupper till 

Eventutskottet (F.d Aktivitetsutskottet). Eftersom posten ”Aktivitetsutskottets kassör” upphör att 

existera kommer det falla på Eventutskottets ordförande att ensam välja ut undergruppernas 

ordförande och därför anser styrelsen att Eventutskottets ordförande skall presentera kandidaterna 

samt en motivering för styrelsen i samband med invalet.  

Styrelsen vill därför lägga till ett tilläggsyrkande: 

Att 

I reglementet ändra: 

• Lägga till §3.3 Eventutskottets ordförande 

o Det åligger Eventutskottets ordförande att: 

▪ Sammankalla Eventutskottet. 

▪ Hålla sektionsstyrelsen informerad om Eventutskottets verksamhet. 

▪ Ansvara för och kontrollera Eventutskottets arbete. 

• Ändra §6.1 från ”Aktivitetsutskottet” till ”Eventutskottet” 

• Ändra §6.1.1 Undergrupper 

o Ändra ”aktivitetsutskottets ordförande” till ”Eventutskottets ordförande” genomgående 

o Ändra ”Aktivitetsutskottet” till ”Eventutskottet” i början av första meningen. 

o Lägga till meningen ”Undergrupper skapas av Eventutskottets ordförande i samråd 

med resterande del av sektionsstyrelsen.”, mellan första och andra meningen. 
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o Lägga till ” i samråd med resterande del av sektionsstyrelsen” i slutet på andra 

meningen. 


