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§ 1 Mötets öppnande 

Joakim Bick (styrIT) välkomnar alla till sektionsmötet och förklarar mötet öppnat. 

§ 2 Val av mötets ordförande 

Joakim Bick väljs som mötesordförande. 

§ 3 Val av mötets sekreterare 

Rickard Nilsson väljs som sekreterare för mötet. 

§ 4 Val av mötets justerare tillika rösträknare 

Michael Sandén (IT2) och Mikael Magnusson (IT5) välj som justerare tillika 

rösträknare. 

§ 5 Mötets behöriga utlysande 

Joakim Bick informerar att mötet utlystes för 10 läsdagar sedan och mötet finnes utlyst 

av sektionen som behörigt utlyst. 

§ 6 Fastställande av mötets dagordning 

Joakim Bick informerar om punkt 10 (Verksamhetsplan och verksamhetsmål) som 

ligger som en egen punkt innan Verksamhetsrapporter. 

Martin Karlsson (P.R.I.T. 06) föreslår att Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser 

flyttas till efter punkt 10. Sektionen godkänner denna ändring och dagordningen 

fastställs. 

§ 7 Adjungeringar 

Inga adjungeringar under detta sektionsmöte. 
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§ 8 Föregående mötesprotokoll 

Rickard Nilsson förklarar varför föregående mötesprotokoll inte finns påskrivet ännu, 

vilket har berott på att justerarna och ordförande inte har skickat in sitt godkännande på 

det senaste utkastet av protokoll. Detta ska åtgärdas och protokollet förväntas finnas 

påskrivet snarast möjligast. 

§ 9 Meddelanden 

Joakim Bick informerar om nästa punkt, Verksamhetsplan och verksamhetsmål, som är 

en punkt som tillkommit i sista stund. Han hörde sig för innan med de nya föreningarna 

och inga föreningar såg några problem med detta. 

§ 10 Verksamhetsplan och verksamhetsmål 

NollKIT 07 

Ordförande Josef Eklann läser upp NollKIT 07:s verksamhetsmål (se bilaga). Sebastian 

Jansson (IT2) undrar om det är några ändringar sedan förra årets. Josef Eklann svarar att 

det är lite småomskrivningar, men i stort sett samma. Joakim Bick frågar angående 

alkoholfria dagar de två första dagarna och Josef Eklann svarar att det är någonting som 

känns fullt rimligt. Rickard Nilsson frågar om detta är något globalt på Chalmers, eller 

om det är sektionsbaserat beslut. Joakim Bick säger att det egentligen är 

nollningskommittéer som tar beslut om detta. Sebastian Jansson säger att det här väckt 

debatt tidigare år och att det i vissa fall har upplevts som hetsande att ha en nedräkning. 

Joakim Bick säger att de inte skriver någonting om omsitsen i sina verksamhetsmål. 

Josef Eklann svarar att det kommer att bli en, men att det inte är en så omfattande 

aktivitet av verksamheten att den tas upp i verksamhetsmålen. 

sexIT 07 

Malin Mattsson kunde inte redogöra för sexITs verksamhetsplan ännu eftersom sådan 

inte existerar. Detta ska åtgärdas snarast möjligast lovar hon. Hon informerar också om 

Hubben-sittningen nästa fredag. 

P.R.I.T. 07 

Sophie Kores kunde inte redogöra för sexITs verksamhetsplan ännu eftersom sådan inte 

existerar. Detta ska åtgärdas snarast möjligast lovar hon. Erik Jutemar (NollKIT) undrar 

om vi får en bil till sektionen. Christian Broniewicz (sexIT) undrar också hur planerna 

ser ut på bil. Sophie Kores svarar att man har diskuterat att man ska diskutera en bil. 

Markus Westerström frågar om de har läst förra årets plan, vilket Sophie Kores svarar ja 

på. Hon säger också att P.R.I.T. inte har gått igenom detta gemensamt. Niklas Fröjdh 

frågar om det finns planer på en anslagstavla och Sophie Kores säger att de varit och 

letat på 5-tal ställen och att det är på gång. 
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§ 11 Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelser 

P.R.I.T. 06 

Martin Karlsson visar budgeten som visar 54 SEK plus, vilket bemöts med applåder. 

Joakim Bick undrar hur man förklarar en kostnad för överlämning på över 3000 SEK 

när man lägger mindre på aspning (1500 SEK). Martin Karlsson säger att de hade 

väldigt många aspar med mycket gratis arrangemang och att det inte har kostat mer 

eftersom de bland annat inte har betalat deras alkohol. Kostnaden för omsitts och 

överlämning beror på hur mycket man har att röra sig med. Mikael Magnusson säger att 

föreningen inte får vara vinstdrivande och Joakim Bick säger att han tycker att 

föreningen ska dra in pengar till sektionen. Olof Kamp (NollKIT) undrar vad kategorin 

”Övriga varor” är och Martin Karlsson visar en ny overhead-bild över detta där 

P.R.I.T.-märken är den största kostnaden. 

Josefin Nimstedt (IT2) berättar att revisorerna har granskat årsredovisningen, samt vad 

detta innebär. De anser att P.R.I.T. 06 yrkas ansvarsfrihet. Sektionen beslutar att ge 

P.R.I.T. 06 ansvarsfrihet. 

§ 12 Verksamhetsrapporter 

styrIT 06/07 

Joakim Bick berättar att styrelsen har haft interna diskussioner kring upplägg på möten 

och interna förhållningssätt. Han tycker redan att det har blivit bättre. En annan puck de 

håller på är lokalfrågan. De ska ha möte denna vecka tillsammans med D- och E-

sektionen om en lokalgrupp som kan titta mer på möjligheter etc. De har också haft 

möte med de nya föreningarna och det vardagliga arbetet har fortgått. Joakim Bick har 

också varit på en SAR-helg. 

snIT 06/07 

Andreas Duchén berättar att de har utvärderat kurser som vanligt. Det har inte hänt 

mycket sen senaste gången. De har lagt ner ett projekt med nätbaserat system för 

rapporter eftersom Chalmers har bestämt att man ska ha ett gemensamt system som 

kommer att dras igång nästa höst. Till nästa gång kommer det att ha hänt mer då det nya 

systemet ska vara klart. Gustav Sohtell (IT2) undrar om han diskuterat storlek på 

hemkontot. Andreas Duchén svarar att det var en het fråga under hösten. Alla skulle få 

mer utrymme var tanken från början. Nya studenter har 1 Gb, medan gamla studenter 

har 250 Mb på kontot. Han förstår att många har problem med utrymme. 
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NollKIT 07 

Josef Eklann berättar att NollKIT än så länge har skaffat och färgat overaller, gått på 

pubrunda, börjat ha veckomöten, gått på en överlämning, varit på cortègepub, städat 

föreningsrummet, börjat titta på sponsring och fått bra underlag för detta. Man har 

börjat gå igenom aktiviteterna från förra årets och börjat titta på vad man ska ändra. 

Man har börjat med grovplanering och lärt känna varandra mer eller mindre. Joakim 

Bick undrar om Josef Eklann har börjat gå på MOS-möten, vilket han inte har gjort 

ännu. Det kommer också att hållas en phaddertacksits på lördag och det är NollK-kalas 

på torsdag. 

sexIT 07 

Malin Mattsson berättar att de hittills har färgat overallerna, börjat med veckomöten, 

varit på påsitts och varit på pubrunda. Man har börjat planera inför sittningar framöver 

och varit på ett par sexmästerikalas. Man hjälpte till med arrangemang för 8-bIT senast 

och har lärt känna varandra. Joakim Bick undrar om de planerar ett eget 

sexmästerikalas. Malin Mattsson svarar att de ska försöka planera för detta. Josefin 

Nimstedt undrar vad det är för tema på nästa sittning, och Malin Mattsson svarar att det 

är en hippie-sittning. Joakim Bick undrar när de kommer att börja göra reklam för detta 

och Malin Mattsson svarar att de ska göra affischer ikväll och att det kommer upp så 

fort som möjligt. 

P.R.I.T. 07 

Sophie Kores berättar att de har färgat, tryckt och köpt byxor. Man har arrat pubrunda 

där man gick plus 4200 SEK, arrat öhlhäfv med inte jättebra uppslutning, varit och 

handlat torkpappershållare i köket, köpt glas, tillbringare och fixat förslagslåda. Man har 

städat skrubben och föreningsrummet och börjat försöka ta tag i städningen. Även olika 

get-together-aktiviteter har varit. Man har haft gitarrkväll, köpt ketchup, varit på PR-

kalas och börjat med veckomöten. Det finns planer på att laga hålet i golvet, måla klart 

saker i Hubben, fixa papperskorgar till grupprummen och fixa anslagstavla. Man ska 

också arrangera pub den 17:e mars på St. Patricks day och har mini-kvällar med analoga 

spel och annat. 

Patric Westberg (NollKIT) undrar om märket vid Olgas Trappor kommer att målas 

snart. Sophie Kores svarar att det ska bli torrt på marken först. Sebastian Jansson undrar 

om antalet glas i Hubben och Sophie Kores svarar att de nyligen köpt in fler glas. 

Mikael Magnusson tipsar om att måla märket innan cortègen när det är mycket folk. 
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frITid 06/07 

Magnus Jonsson säger att de varit i Åre med 15 personer från sektionen. De har också 

gjort ett tappert försök att dra igång allmänbildning genom att visa historiska 

sporthändelser i Hubben. De har växt ur kårhushallen och har nu omröstning på 

hemsidan om att boka Fysiken tillsammans med M-sektionen. Han uppmanar alla att gå 

in och rösta på hemsidan för att se om intresset finns. Idag har de fixat så att sexIT får 

arra en omsitts för alla fritidssektioner som kan ge lite pengar. Hugo Ankarloo (IT3) 

undrar varför de vill byta lokal. Magnus Jonsson svarar att den nuvarande är för liten. 

Markus Westerström undrar om de inte har börjat planera för en flytt i föreningsrummet 

också. Magnus Jonsson svarar att det i så fall blir efter motionsbeslutet senare. Joakim 

Bick säger att det finns kostnadsförslag över hur mycket det skulle kosta att byta lokal 

och Magnus Jonsson säger att nya hyran går på cirka 10 000 SEK. Nuvarande ligger på 

2 000 SEK per läsår. Detta är under förutsättningen att man delar med M-sektionen. 

Markus Westerström undrar hur man löser den kostnaden. Magnus Jonsson svarar att 

man vill kolla intresset först. Joakim Bick frågar hur mycket större det blir. Magnus 

Jonsson säger att det blir 4-5 gånger så stort. Mikael Magnusson undrar om det är en 

gång i veckan som gäller fortfarande i så fall. Magnus Jonsson svarar att det är tänkt att 

fortsätta som nu med en gång i veckan. 

§ 13 Fastställande av sektionsavgiften 

Styrelsen ser ingen anledning till att byta den nuvarande sektionsavgiften på 50 SEK. 

Rickard Nilsson undrar vad pengarna går till och vad mer pengar skulle kunna gå till. 

Joakim Bick säger att man just nu inte har kostnader för att höja sektionsavgiften. Max 

Ocklind (P.R.I.T.) frågar om de kanske skulle bli av med Hubben och om denna kostnad 

inte kan täckas upp av höjd sektionsavgift. Niklas Fröjdh säger att förhållandet är 1:10 i 

detta fall uppskattningsvis. Sektionen beslutar på att fastställa sektionsavgiften på 

liggande 50 SEK. 

§ 14 Propositioner 

Revidering av stadga 

Niklas Fröjdh visar och förklarar ändringar av stadga. Han förklarar också 

styrdokumentet som innehåller lättändrade saker. Joakim Bick säger att man vill ha med 

detta för att det också är en rekommendation från kåren. Johan Boberg undrar om de har 

tagit bort den extra omröstningen och Niklas Fröjdh förklarar att man har tagit bort den 

för att inte ogiltigförklara den tidigare omröstningen. 
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Joakim Bick förklarar hur stadgan ska röstas igenom och sektionen beslutar att rösta 

igenom ändringarna i klump med undantag för §4.8.2. Patric Westberg undrar om 

ordförande måste ta beslut i §4.8.2 och Joakim Bick svarar att han agerar i sektionens 

bästa och att han även kan anse frågan som icke behandlad och därmed yrka på 

bordläggning. Det kan dock vara saker som måste tas beslut om med kort varsel och då 

kan ordförande ta beslut. 

Sektionen beslutar att rösta igenom styrelsens förslag på ändringar i stadgan med 

undantag för ändring av §4.8.2. Samtliga anser beslutet vara enhändigt. 

Sektionen beslutar att rösta igenom ändring §4.8.2. Samtliga anser beslutet vara 

enhändigt. 

§ 15 Motioner 

Skrubb till digIT, frITid, 8-bIT och laggIT 

Gustav Sohtell läser upp motionen och Joakim Bick läser upp styrelsens yttrande som 

yrkar att motionen bifalles. 

Mikael Magnusson undrar om inte frITid redan har tillgång till styrIT-skrubben. 

Magnus Jonsson säger att man inte får plats där. Mikael Magnusson undrar om de får 

mer utrymme med nya skrubben och skulle vilja se ett ritningsförslag. Josef Eklann 

replikerar och säger att det som frITid nu försvarar i styrIT-skrubben inte är allt deras 

material. 

Sektionen beslutar att godta motionen i sin helhet. 

Förtydligande av mötesstruktur 

Sebastian Jansson läser upp motionen och visar upp hatten. Joakim Bick läser upp 

styrelsens yttrande som yrkar på att motionen avslås. 

Joakim Bick säger att det kan ses som roligt, men tycker att det i så fall kan vara 

anknutet till skyddshelgonet i så fall. Josefin Nimstedt säger att den påvisar för 

kungssmurfen. Rickard Nilsson hänvisar till stadgarna som säger att IT-smurfen är 

skyddshelgonet och ingenting annat. Sebastian Jansson tycker att det är generöst av 

NollKIT att skänka bort denna hatt och att den ska ses som ett roligt inslag. Rickard 

Nilsson tycker att det är fel riktning att gå eftersom kritik inkommit efter förra 

sektionsmötet om att det varit för dåligt med seriositet, samt att det inte finns underlag 

för att visa vem som är ordförande eftersom han inte vet någon gång där styrelsens 

ordförande inte varit ordförande för mötet. 

Jonatan Brown (P.R.I.T.) undrar om Joakim Bick måste ta på sig hatten direkt om 

beslutet går igenom. Rickard Nilsson svarar att han inte måste det eftersom beslutet går 

igenom först efter mötet. 

Sektionen är splittrad i frågan och votering krävs som visar att sektionen avslår 

motionen. 

Möjlighet att sätta upp klockor i Hubben 
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Sebastian Jansson läser upp motionen och Joakim Bick läser upp styrelsens yttrande 

som yrkar på att motionen bifalles. 

Christian Broniewicz undrar om man kan se till att klockan slutar att gå efter kl 17. Olof 

Kamp undrar vad grunderna är till att man blir stressad av klockan. Sophie Kores tror 

inte att en klocka skulle bidra till att folk kommer i tid. Markus Westerström förklarar 

att beslutet om att förbjuda klockor i Hubben inte bara var för att öka intresset för 

sektionsmötena, utan för att det faktiskt är ett stressmoment. Sebastian Jansson säger att 

det inte är säkert att folk kommer i tid mer, men tycker ändå att det är praktiskt med en 

klocka och att detta överväger stressmomentet. Han säger också att det finns andra skäl 

till stress i Hubben. 

Rickard Nilsson påpekar att kåren inte har klockor och att man fortfarande kan sätta upp 

klockor i taket framför väggarna. Patric Westberg tycker att man kan vistas i kårhuset 

om man känner sig stresad av klockor i Hubben. Nicole Andersson (P.R.I.T.) tycker vi 

kan strunta i att sätta upp en klocka om folk mår dåligt av det. Sophie Kores tycker inte 

att det finns en människa som inte har tillgång till klocka, som man dessutom vanligtvis 

kan stoppa undan, till skillnad från en väggklocka. Andreas Duchén säger att det är en 

klocka som hänger på en vägg och att grupprum etc fortfarande är klockfria. Sebastian 

Jansson säger att man också kan ha ryggen mot klockan för att undvika stressmomentet. 

Patric Westberg säger att många inte har en klocka på armen och att mobilen ofta är 

avstängd eftersom det är föreläsning. Sophie Kores tycker då att klockan ska sitta i ett 

av grupprummen eftersom man oftast pluggar där. Max Ocklind säger att man sätter upp 

den vid datorerna i Hubben i så fall. Olof Kamp säger att det står klockor i plural i 

motionen. Rickard Nilsson tycker det är löjligt med vuxna människor som inte tål 

klockor. Christian Broniewicz förstår inte vitsen med klockor i grupprummen, vilket 

känns meningslöst. Sebastian Jansson säger att inte P.R.I.T. behöver sätta upp 

eventuella klockor och att placering inte står i motionen, varför den diskussionen är 

onödig. Sebastian Jansson begär streck i debatten, vilket bifalles av sektionen. 

Markus Westerström säger att det redan finns klockor vid datorerna. Han tycker också 

att det inte finns någon mening med att sätta upp klockor om folk har problem med det. 

Nicole Andersson frågar om Rickard Nilsson mår dåligt av att inte ha klockor uppsatt på 

väggarna, vilket han svarar ja på. 

Sektionen beslutar att godkänna motionen i sin helhet. 

§ 16 Övriga frågor 

Mikael Magnusson undrar om lokalfrågan. Det fanns ett gäng från DV som tittade på 

Hubben häromdagen. Han undrar om det finns planer på gemensam lokal med dem. 

Joakim Bick förklarar att många förslag diskuteras på många instanser och säger att det 

är någonting som ligger minst ett år fram i tiden. 

§ 17 Mötets avslutas 
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Joakim Bick förklarar mötet avslutat. 



Sektionsmötet för Informationsteknik 
2007-02-19 

Av Gustav Sohtell 

Status 

Motion 1, Skrubb till digIT, frITid, 8-bIT och laggIT  

Bakgrund: 
Sektionen har fyra föreningar som är i behov av ett låst utrymme. 

Förslag: 
att Föreningarna får tillgång till en skrubb i föreningsrummet. Eventuella kostnader 

för eventuell nybyggnation tages lämpligen från budgetposten ”Tillbehör & 
Underhåll”. 

Kostnadsuppskattning för ny skrubb, exklusive nycklar, uppskattas till ca 2000 
kronor. 



Sektionsmötet för Informationsteknik 
2007-02-19 

Av Joakim Bick 

Status 

styrITs yrkande angående Motion 1, Skrubb till digIT, frITid, 
8-bIT och laggIT 

Bakgrund: 
styrIT håller med motionären om att de nämnda fyra föreningarna har fått ett ökat behov 
av förvaringsutrymme. Att dessa skall få tillgång till skrubbutrymme i föreningsrummet 
är en bra lösning på problemet.  

Förslag: 
Med ovanstående som bakgrund yrkar styrIT 

att motionen bifalles i sin helhet 
 

 

 

styrIT genom 

 

___________________ 

Joakim Bick 

Orförande 



Sektionsmötet för Informationsteknik 
2007-02-19 

Av Sebastian Jansson 

Status 

Motion 2, Förtydligande av mötesstruktur 

Bakgrund: 
För varje sektionsmöte väljs en mötesordförande. Det är av yttersta vikt att det klart och 
tydligt framgår vem som leder mötet för att undvika missförstånd och pinsamheter. 

Förslag: 
att Mötesordförande under hela sektionsmötet har på sig ordförandehatt som skänkes 

till sektionen av NollKIT 06. 



Sektionsmötet för Informationsteknik 
2007-02-19 

Av Joakim Bick 

Status 

styrITs yrkande angående Motion 2, Förtydligande av 
mötesstruktur 

Bakgrund: 
Att utmärka mötesordförande vid sektionsmöten medelst en "ordförandehatt" ses inte 
som nödvändigt. Detta tenderar istället skapa en löjeväckande åsyn som knappast 
främjar ordförandens plats som styrande person. Att sedan hatten inte på något sätt 
anknyter till varken sektionsfärg eller skyddshelgon gör den helt otänkbar. 

Förslag: 
Med ovanstående som bakgrund yrkar styrIT 

att motionen avslås i sin helhet 
 

 

 

styrIT genom 

 

___________________ 

Joakim Bick 

Orförande 



Sektionsmötet för Informationsteknik 
2007-02-19 

Av Sebastian Jansson 

Status 

Motion 3, Möjlighet att sätta upp klockor på väggen i 
hubben 

Bakgrund: 
På sektionsmötet 2004-11-24 beslutades att förbjuda klockor på väggarna i hubben för 
att öka intresset för sektionsmötena. Tyvärr är det idag mycket vanligt att teknologer 
kommer för sent till föreläsningar och därigenom katastrofalt sänker fokus hos andra, 
ambitiösa teknologer. Det tycks helt enkelt vara oklart hur mycket klockan är. Dessutom 
är det tämligen oklart huruvida klockförbudet verkligen höjt närvaron på våra 
sektionsmöten. 

Förslag: 
att Klockor på väggarna i hubben återigen blir tillåtna, och att PRIT åläggs att sätta 

upp en klocka av godtyckliga proportioner på valfri vägg. 



Sektionsmötet för Informationsteknik 
2007-02-19 

Av Joakim Bick 

Status 

styrITs yrkande angående Motion 3, Möjlighet att sätta upp 
klockor på väggen i hubben 

Bakgrund: 
styrIT håller med motionären om att syftet med klockförbudet inte är rättfärdigande 
även om det finns en viss poäng med att likt studentkåren hålla våra lokaler fria från 
stressande moment. 

Förslag: 
Med ovanstående som bakgrund yrkar styrIT 

att motionen bifalles i sin helhet 
 

 

 

styrIT genom 

 

___________________ 

Joakim Bick 

Orförande 



Sektionsmötet för Informationsteknik 
2007-02-19 

Av Niklas Fröjdh 

Proposition 1, Ändring av stadga 

Bakgrund: 
Sektionens stadga har som uppgift att reglera hur sektionen styrs men allt eftersom tiden 
går så är det ofta nödvändigt att göra revideringeringar. Ofta beror det på att sektionen 
antagit en tradition att handla på ett sätt som inte motsvarar det som står i stadgan. Det 
är då rimligt att sektionsmötet låter ändra på stadgan, något som inte gjorts sedan våren 
2004. 

Förslag: 
att § 3:1:1 får ett tillägg som innebär att verksamheten utövas genom stadga, 

reglemente och styrdokument snarare än bara de två första. 

att § 4:3:3 ändras så att sektionsmötet lyses tio dagar i förväg samt en hänvisning till 
när övriga möteshandlingar ska anslås. Som effekt av denna förlängning så ändras 
även § 4:3:2 så att styrIT har 12 dagar snarare än 10 dagar på sig att ordna ett 
möte som lysts av annan. 

att § 4:4:1 ändras så att sektionsföreningar och intresseföreningar inte måste behandla 
sin ansvarsfrihet under det första mötet. 

att § 4:4:4 hänvias till reglementet för när sektionsföreningar ska väljas in. 

att § 4:6:1 ändrades för att förtydliga att motioner måste vara styrIT tillhanda fem 
läsdagar i förväg. 

att § 4:8:2 får ett tillägg där lika röstetal innebär en omröstning och om denna är lika 
så är mötesordförandes röst utslagsröst. 

att § 4:8:3 tillkommer som förtydligar att omröstning sker genom enkel majoritet 
(fler ja än nej, nedlagda röster och blanka röster räknas inte in för beslutet). 

att § 5:2:1 ändras så att valberedningen bara är minst tre samt noterar att dessa tre 
inte kan söka (dock inneha) någon föreningspost under sitt år. 

att § 5:5:1 omformas så att den även omfattar samtliga poster som ordförande och 
kassör, inte bara de till styrIT. 

att § 6:4:3 tiden ändras från fem till tio dagar. 

att § 9:5:2 ändras så att revisorerna inte är ålagda att granska samtliga 
intresseföreningar. 

att § 13:1:2 ändras så att revisorerna endast är förbjudna att inneha posterna som 
ordförande och kassör istället för samtliga poster. 

att § 16:3:1 flyttas till § 16:4:1 och den nya paragrafen omfattar styrdokument och att 
dessa endast kräver sektionsmötets beslut för att ändras. 

Status 
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§ 1 Ändringar av Allmänt 

§ 1:1 Ändring angående sektionens verksamhetsår, 2004 

§ 1:1:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 28 april 2004. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 18 
februari 2004. 

§ 1:1:2 Tidigare lydelse av § 1:3:1 
Teknologsektionens verksamhetsår löper från och med 1:e juli. Ordinarie 
mandatperiod är 1:e juli - 30 juni. 

§ 1:1:3 Ny lydelse av § 1:3:1 
Teknologsektionens verksamhetsår löper från och med 1:a juli till 30:e juni 
påföljande år. 

 3



§ 2 Ändringar av Medlemmar 

§ 2:1 Ändring angående medlemmens skyldigheter, 2004 

§ 2:1:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 28 april 2004. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 18 
februari 2004. 

§ 2:1:2 Tidigare lydelse av § 2:2:1 
Medlem är skyldig att rätta sig efter teknologsektionens stadgar, reglemente, 
övriga handlingar och beslut. 

§ 2:1:3 Ny lydelse av § 2:2:1 
Medlem är skyldig att känna till och rätta sig efter teknologsektionens stadgar, 
reglemente, övriga handlingar och beslut. 

§ 2:1:4 § 2:2:2 läggs till 
Medlem är skyldig att inte verka mot sektionens intresse. 
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§ 3 Ändringar av Organisation 

§ 3:1 Ändring angående tillägg av styrdokument, 2007 

§ 3:1:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 16:00 den XX maj 2007. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 16:00 den 19 
februari 2007. 

§ 3:1:2 Anledning till ändring 
Sektionstyrelsen anser att det behövs ytterligare ett dokument som ligger 
under reglementet på samma sätt som reglementet står under stadgan. 
Styrdokumentet ska främst behandla enklare punkter som de olika 
föreningarnas uppgifter eller liknande. Kräver endast enkel majoritet av 
sektionsmötet för att ändras och förväntas ändras årligen. 

§ 3:1:3 Tidigare lydelse av § 3:1:1 
Teknologsektionens verksamhet utövas på det sätt denna stadga med 
tillhörande reglemente föreskriver genom: 

§ 3:1:4 Ny lydelse av § 3:1:1 
Teknologsektionens verksamhet utövas på det sätt denna stadga med 
tillhörande reglemente och styrdokument föreskriver genom: 
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§ 4 Ändringar av Sektionsmötet 

§ 4:1 Ändring angående sektionsmötets utlysande, 2007 

§ 4:1:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 16:00 den XX maj 2007. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 16:00 den 19 
februari 2007. 

§ 4:1:2 Anledning till ändring 
Anledningen beror främst på den föregående ändringen där utlysningen av 
sektionsmötet höjs från fem till tio dagar. I det fall skulle det vara orimligt att 
kräva att ett möte skall hållas inom tio dagar men ändå lysas tio dagar innan 
mötet. Ändringen innebär att marginalen sänks från fem till två dagar för 
styrelsen. 

§ 4:1:3 Tidigare lydelse av § 4:3:2 
Rätt att hos sektionsstyrelsen begära utlysande av sektionsmöte tillkommer: 

• Ledamot i styrelsen 
• Kårens inspektor 
• Kårstyrelsen 
• Sektionens revisorer 
• Setktionsmedlem, förutsatt att minst 25 sektionsmedlemmar stödjer 

förslaget 
• Ett sådant möte skall hållas inom 10 läsdagar. 

§ 4:1:4 Ny lydelse av § 4:3:2 
Rätt att hos sektionsstyrelsen begära utlysande av sektionsmöte tillkommer: 

• Ledamot i styrelsen 
• Kårens inspektor 
• Kårstyrelsen 
• Sektionens revisorer 
• Setktionsmedlem, förutsatt att minst 25 sektionsmedlemmar stödjer 

förslaget 
• Ett sådant möte skall hållas inom tolv läsdagar. 

§ 4:2 Ändring angående sektionsmötets tid för utlysning, 2007 

§ 4:2:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 16:00 den XX maj 2007. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 16:00 den 19 
februari 2007. 
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§ 4:2:2 Anledning till ändring 
Tidigare var det ett problem att medlemmarna inte påbörjade 
motionsskrivandet förrän de påmindes om att det var sektionsmöte. I de fall 
då sektionsmötet utlystes exakt fem dagar i förväg så fanns ingen tid för att 
fundera kring möteshandlingar. Utöver det så var den gamla tiden på fem 
dagar en kort tid. 

§ 4:2:3 Tidigare lydelse av § 4:3:3 
Sektionsmötet skall utlysas minst fem dagar i förväg genom att kallelse enligt 
reglemente anslås. Inkomna motioner och propositioner skall anslås minst tre 
läsdagar i förväg. 

§ 4:2:4 Ny lydelse av § 4:3:3 
Sektionsmötet skall utlysas minst tio dagar i förväg genom att kallelse enligt 
reglemente anslås. Inkomna motioner och propositioner skall anslås minst tre 
läsdagar i förväg. Övriga möteshandlingar skall anslås enligt stadga eller 
reglemente. 

§ 4:3 Ändring angående sektionsföreningsval, 2007 

§ 4:3:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 16:00 den XX maj 2007. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 16:00 den 19 
februari 2007. 

§ 4:3:2 Anledning till ändring 
I samband med att sektionsföreningarna inte längre väljs in under samma 
sektionsmöte så ska det heller inte vara givet när dessa ska behandla sin 
ansvarsfrihet. Traditionsenligt så behandlar man ansvarsfriheten under 
sektionsmötet efter inval (ansvarsfrihet för föregående år). 

§ 4:3:3 Tidigare lydelse av § 4:4:1 
Det åligger sektionsmötet att på första ordinarie höstmötet välja valberedning, 
revisorer samt behandla års- och revisionsberättelse och ansvarsfrihet för 
föregående läsårs sektionsstyrelse, studienämnd, samtliga sektionsföreningar 
och aktiva intresseföreningar. Det åligger sektionsmötet att fastställa budget 
för sektionen. 

§ 4:3:4 Ny lydelse av § 4:4:1 
Det åligger sektionsmötet att på första ordinarie höstmötet välja valberedning, 
revisorer samt behandla års- och revisionsberättelse och ansvarsfrihet för 
föregående läsårs sektionsstyrelse och studienämnd. Det åligger 
sektionsmötet att fastställa budget för sektionen. 
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§ 4:4 Ändring angående sektionsföreningsval, 2002 

§ 4:4:1 Tid för ändring 
Genomröstades på extrainsatt sektionsmöte 18:00 den 4 december 2002. 
Proposition togs först upp på andra ordinarie höstsektionsmöte 17:00 den 30 
november 2002. 

§ 4:4:2 Anledning till ändring 
Paragrafen ändrades och en ny paragraf § 4:4:4 lades till. Detta för att tillåta 
att sektionsföreningar kan byta medlemmar vid antingen första eller andra 
ordinarie vårmötet. Detta för att underlätta för föreningar som nollkommittén 
att tidigare komma igång med sitt arbete inför det nya läsåret. 

§ 4:4:3 Tidigare lydelse av § 4:4:3 
Det åligger sektionsmötet att på andra ordinarie vårmötet välja medlemmar till 
sektionsstyrelsen, studienämnd och samtliga sektionsföreningar. Det åligger 
sektionsmötet att fastställa preliminär budget för sektionen. 

§ 4:4:4 Ny lydelse av § 4:4:3 
Det åligger sektionsmötet att på andra ordinarie vårmötet välja medlemmar till 
sektionsstyrelsen och studienämnd. Det åligger sektionsmötet att fastställa 
preliminär budget för sektionen. 

§ 4:4:5 § 4:4:4 läggs till 
Det åligger sektionsmötet att på första eller andra ordinarie vårmötet välja 
medlemmar till alla sektionsföreningar. 

§ 4:5 Ändring angående sektionsföreningsval, 2004 

§ 4:5:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 28 april 2004. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 18 
februari 2004. 

§ 4:5:2 Tidigare lydelse av § 4:4:4 
Det åligger sektionsmötet att på första eller andra ordinarie vårmötet välja 
medlemmar till alla sektionsföreningar. 

§ 4:5:3 Ny lydelse av § 4:4:4 
Det åligger sektionsmötet att välja medlemmar till samtliga 
sektionsföreningar. 
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§ 4:6 Ändring angående sektionsföreningsval, 2007 

§ 4:6:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 16:00 den XX maj 2007. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 16:00 den 19 
februari 2007. 

§ 4:6:2 Anledning till ändring 
Då reglementet redan anger när medlemmarna till respektive 
sektionsförening ska väljas in så vore det rimligt om stadgan även hänvisade 
till denna paragraf. Ansvarsfrihet läggs även till. 

§ 4:6:3 Tidigare lydelse av § 4:4:4 
Det åligger sektionsmötet att välja medlemmar till samtliga 
sektionsföreningar. 

§ 4:6:4 Ny lydelse av § 4:4:4 
Det åligger sektionsmötet att välja medlemmar till samtliga sektionsföreningar 
på det sektionsmöte som reglementet anger. Det åligger sektionsmötet att 
behandla ansvarsfrihet för samtliga sektionsföreningar. 

§ 4:7 Ändring angående motionsförtydligande, 2007 

§ 4:7:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 16:00 den XX maj 2007. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 16:00 den 19 
februari 2007. 

§ 4:7:2 Anledning till ändring 
Det behövs en förtydligande kring att tomma motioner inte får förekomma (en 
tom motion är en motion vars titel är känd fem dagar innan mötet och innehåll 
tre dagar innan). 

§ 4:7:3 Tidigare lydelse av § 4:6:1 
Medlem som önskar ta upp fråga på föredragningslistan skall anmäla detta 
skriftligen senast fem läsdagar före sektionsmöte. 

§ 4:7:4 Ny lydelse av § 4:6:1 
Medlem som önskar ta upp motion på sektionsmötet skall tillhandahålla 
motionen till sektionsstyrelsen senast fem läsdagar före sektionsmötet. 
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§ 4:8 Ändring angående lika röstetal, 2007 

§ 4:8:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 16:00 den XX maj 2007. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 16:00 den 19 
februari 2007. 

§ 4:8:2 Anledning till ändring 
I det fall då sektionsmötet är såpass oenigt så vill man inte ta förhastade 
beslut. 

§ 4:8:3 Tidigare lydelse av § 4:8:2 
Omröstning skall ske öppet, om ej sluten votering begärs. Vid lika röstetal 
skiljer lotten. 

§ 4:8:4 Ny lydelse av § 4:8:2 
Omröstning skall ske öppet, om ej sluten votering begärs. Vid lika röstetal 
sker ytterligare en omröstning och vid lika röstetal av denna omröstning har 
mötesordföranden utslagsröst. 

§ 4:9 Ändring angående rösträkningsförtydligande, 2007 

§ 4:9:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 16:00 den XX maj 2007. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 16:00 den 19 
februari 2007. 

§ 4:9:2 Anledning till ändring 
Ny punkt § 4:8:3 som beskriver rösträkning. Förtydligande av att nedlagda 
röster och blanka röster inte påverkar resultatet, något som dykt upp och 
ifrågasatts tidigare. 

§ 4:9:3 Ny lydelse av § 4:8:3 
Om inget annat anges antas samtliga beslut med enkel majoritet. 
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§ 5 Ändringar av Valberedning 

§ 5:1 Ändring angående valberedningens sammansättning, 2007 

§ 5:1:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 16:00 den XX maj 2007. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 16:00 den 19 
februari 2007. 

§ 5:1:2 Anledning till ändring 
Det kan lätt uppstå problem och taktikspel ifall valberedningen innehåller 
personer som samtidigt försöker bli nominerade till de olika föreningarna. 
Notera att de tre personerna som ej får inneha en annan förtroendepost 
under sitt verksamhetsår inte behöver vara samma hela året ut. 

§ 5:1:3 Tidigare lydelse av § 5:2:1 
Valberedningen skall bestå av ordförande och minst fyra ytterliggare 
sektionsmedlemmar. Valberedningens ordförande är sammankallade för 
valberedningen. 

§ 5:1:4 Ny lydelse av § 5:2:1 
Valberedningen skall bestå av ordförande och minst två ytterliggare 
sektionsmedlemmar som ej får söka annan förtroendepost på sektionen 
under sitt verksamhetsår. Valberedningens ordförande är sammankallade för 
valberedningen. 

§ 5:2 Ändring angående valberedningens ansvar, 2004 

§ 5:2:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 28 april 2004. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 18 
februari 2004. 

§ 5:2:2 Tidigare lydelse av § 5:3:1 
Valberedningen ansvarar för samtliga nomineringar till förtroendeposter på 
sektionen. 

§ 5:2:3 Ny lydelse av § 5:3:1 
Valberedningen ansvarar för att sammanställa och presentera lämpliga 
kandidater till förtroendeposter på sektionen. 
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§ 5:3 Ändring angående fri nominering, 2007 

§ 5:3:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 16:00 den XX maj 2007. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 16:00 den 19 
februari 2007. 

§ 5:3:2 Anledning till ändring 
Det är av vikt att valberedningen har koll på de som besitter de viktigare 
posterna som ordförande och kassör. Dessutom ska anmälan ske till 
valberedningen och inte sektionsstyrelsen. 

§ 5:3:3 Tidigare lydelse av § 5:5:1 
Fri nominering är tillåten till alla poster utom till sektionsstyrelsens ordförande 
och kassör. Nomineringsbara till dessa poster är endast de som minst 24 
timmar innan sektionsmöte då val skall ske anmält sitt intresse till sittande 
sektionsstyrelsen. 

§ 5:3:4 Ny lydelse av § 5:5:1 
Fri nominering är tillåten till alla poster utom ordförande och kassör i 
sektionsstyrelse, studienämnd eller sektionsföreningar. Nomineringsbara till 
dessa poster är endast de som minst 24 timmar innan sektionsmöte då val 
skall ske anmält sitt intresse till sektionens valberedning. 
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§ 6 Ändringar av Sektionsstyrelsen, styrIT 

§ 6:1 Ändring angående sektionsstyrelsens sammansättning, 2004 

§ 6:1:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 28 april 2004. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 18 
februari 2004. 

§ 6:1:2 Tidigare lydelse av § 6:2:1 
Sektionsstyrelsen består av: 

• Ordförande 
• Vice ordförande 
• Kassör 
• Sekreterare 
• 1-2 ledamöter 
• Enligt reglementet fastställda medlemmar 

Ordförande och kassör i sektionsstyrelsen skall vara myndiga. 

§ 6:1:3 Ny lydelse av § 6:2:1 
Sektionsstyrelsen består av: 

• Ordförande 
• Vice ordförande 
• Kassör 
• Sekreterare 
• Ordförande i snIT 
• Festansvarig 
• 3 ledamöter 

Ordförande, vice ordförande och kassör i sektionsstyrelsen skall vara 
myndiga. 

§ 6:2 Ändring angående styrelsemötets beslutsmässighet, 2004 

§ 6:2:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 28 april 2004. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 18 
februari 2004. 

§ 6:2:2 Tidigare lydelse av § 6:6:3 
Styrelsemötet är beslutsmässigt när minst hälften av medlemmarna är 
närvarande. Ordförande eller vice ordförande skall närvara. 
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§ 6:2:3 Ny lydelse av § 6:6:3 
Styrelsemötet är beslutsmässigt när minst hälften av medlemmarna är 
närvarande. Dessutom måste ordförande eller vice ordförande vara 
närvarande. 

§ 6:3 Ändring angående anslagning av styrelsemötets protokoll, 2007 

§ 6:3:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 16:00 den XX maj 2007. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 16:00 den 19 
februari 2007. 

§ 6:3:2 Anledning till ändring 
I de fall då styrelsemedlemmarna inte kan kontakta varandra så dröjer det 
exakt fem läsdagar mellan varje normalt möte, vilket innebär att justerarna 
inte kan kräva ändringar i protokollet utan att man passerar tidsgränsen. En 
mycket rimligare marginal är två veckor, alltså tio läsdagar. 

§ 6:3:3 Tidigare lydelse av § 6:6:4 
Protokoll skall föras vid styrelsemöte. Protokollet skall justeras av två 
medlemmar av sektionsstyrelsen och anslås korrekt, enligt § 12:2, senast fem 
läsdagar efter styrelsemötet. 

§ 6:3:4 Ny lydelse av § 6:6:4 
Protokoll skall föras vid styrelsemöte. Protokollet skall justeras av två 
medlemmar av sektionsstyrelsen och anslås korrekt, enligt § 12:2, senast tio 
läsdagar efter styrelsemötet. 

§ 6:4 Ändring angående förutsättningar för styrelsens avsättning, 2004 

§ 6:4:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 28 april 2004. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 18 
februari 2004. 

§ 6:4:2 Tidigare lydelse av § 6:7:1 
För att avsätta sektionsstyrelsen krävs att ärendet är anslaget tre läsdagar 
innan sektionsmöte, samt att minst 35 och minst 3/4 av de röstberättigade vid 
mötet är om beslutet ense. 

§ 6:4:3 Ny lydelse av § 6:7:1 
För att avsätta sektionsstyrelsen krävs att ärendet är korrekt anslaget enligt  
§ 12:2 senast tre läsdagar innan sektionsmöte, samt att minst 35 och minst 
3/4 av de röstberättigade vid mötet är om beslutet ense. 
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§ 7 Ändringar av Studienämnden, snIT 

§ 7:1 Ändring angående studienämndens sammansättning, 2004 

§ 7:1:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 28 april 2004. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 18 
februari 2004. 

§ 7:1:2 Tidigare lydelse av § 7:1:1 
Studienämnden består av ordförande, kassör samt i reglemente fastställt 
antal förtroendeposter. 

§ 7:1:3 Ny lydelse av § 7:1:1 
Studienämnden Informationsteknik består av ordförande, samt i reglemente 
fastställt antal förtroendeposter. Ordförande skall vara myndig. 

§ 7:2 Ändring angående studienämndens tillsättning, 2004 

§ 7:2:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 28 april 2004. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 18 
februari 2004. 

§ 7:2:2 Tidigare lydelse av § 7:1:2 
Posterna tillsätts av sektionsmöte på förslag av sektionens valberedning. 

§ 7:2:3 § 7:1:2 tas bort 

§ 7:3 Ändring angående studienämndens uppgift, 2004 

§ 7:3:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 28 april 2004. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 18 
februari 2004. 

§ 7:3:2 Tidigare lydelse av § 7:1:3 
Studienämnden Informationsteknik, SNIT, har till uppgift att inom 
teknologsektionen övervaka studiefrågor, aktivt verka för god kurslitteratur, 
främja kontakten med lärarna samt hålla god kontakt med sektionens 
medlemmar. 

§ 7:3:3 § 7:1:3 ändras till § 7:1:2 med ny lydelse 
Studienämnden Informationsteknik, SNIT, har till uppgift att inom 
teknologsektionen övervaka studiefrågor, aktivt verka för bra/bättre kurser, 
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främja kontakten med lärarna samt hålla god kontakt med sektionens 
medlemmar. 

§ 7:4 Ändring angående myndiga inom studienämnden, 2004 

§ 7:4:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 28 april 2004. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 18 
februari 2004. 

§ 7:4:2 Tidigare lydelse av § 7:1:4 
Ordförande och kassör i studienämnden skall vara myndiga. 

§ 7:4:3 § 7:1:4 tas bort 

§ 7:5 Ändring angående teknlogrepresentanter, 2002 

§ 7:5:1 Tid för ändring 
Genomröstades på andra ordinarie höstsektionsmöte 17:00 den 30 november 
2002. Proposition togs först upp på första ordinarie höstsektionsmöte 18:00 
den 2 oktober 2002. 

§ 7:5:2 Anledning till ändring 
Paragrafen togs bort eftersom sektionens studinämnd arbetat fram en annan 
arbetsgång än det sätt som beskrivs i paragrafen. 

§ 7:5:3 Tidigare lydelse av § 7:2:1 
Till kursnämnder väljes minst två teknologrepresentanter. 

§ 7:5:4 Ny lydelse av § 7:2:1 
Studienämnden utser årskursrepresentanter. 

§ 7:6 Ändring angående studienämndens ekonomi, 2004 

§ 7:6:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 28 april 2004. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 18 
februari 2004. 

§ 7:6:2 Anledning till ändring 
Studienämndens ekonomi kan lika gärna gå genom styrelsen. 

§ 7:6:3 Tidigare lydelse av § 7:6:1 
Ordförande och kassör i studienämnden tecknar nämndens firma var för sig. 
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§ 7:6:4 Tidigare lydelse av § 7:6:2 
Nämndens verksamhet och ekonomi granskas av sektionens revisorer. 

§ 7:6:5 § 7:6:1 tas bort 

§ 7:6:6 § 7:6:2 tas bort 
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§ 8 Ändringar av Sektionsföreningar 

§ 8:1 Ändring angående sektionsföreningarnas tillsättning, 2004 

§ 8:1:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 28 april 2004. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 18 
februari 2004. 

§ 8:1:2 Anledning till ändring 
Paragrafen täcks redan in under Valberedningen. 

§ 8:1:3 Tidigare lydelse av § 8:1:2 
Posterna tillsätts av sektionsmöte på förslag av sektionens valberedning. 

§ 8:1:4 § 8:1:2 tas bort 

 18



§ 9 Ändringar av Intresseföreningar 

§ 9:1 Ändring angående medlemskap i intresseföreningar, 2007 

§ 9:1:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 16:00 den XX maj 2007. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 16:00 den 19 
februari 2007. 

§ 9:1:2 Anledning till ändring 
Ur teknologsektionens synvinkel så spelar det ingen större roll om 
intresseföreningarna har medlemmar som är med i kåren eller inte. 

§ 9:1:3 Tidigare lydelse av § 9:1:2 
Varje sektionsmedlem skall ha rätt till medlemskap. Föreningsmedlem som 
motverkar föreningens syften kan dock uteslutas. Styrelsen kan även besluta 
om medlemskap för övriga medlemmar av Chalmers Studentkår.  

§ 9:1:4 Ny lydelse av § 9:1:2 
Varje sektionsmedlem skall ha rätt till medlemskap. Föreningsmedlem som 
motverkar föreningens syften kan dock uteslutas. Styrelsen kan även besluta 
om medlemskap för de som inte är medlemmar av sektionen. 

§ 9:2 Ändring angående revision av intresseföreningar, 2007 

§ 9:2:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 16:00 den XX maj 2007. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 16:00 den 19 
februari 2007. 

§ 9:2:2 Anledning till ändring 
Tidigare har det varit svårt att välja revisorer och då det aldrig varit en 
tradition att alltid granska intresseföreningar så bör man inte belasta 
revisorposten ytterligare utan gör den uppgiften mer valfri. Det förväntas dock 
att revisorerna granskar en slumpvis vald intresseförening varje år. 

§ 9:2:3 Tidigare lydelse av § 9:5:2 
Föreningens verksamhet och ekonomi granskas av sektionens revisorer. 

§ 9:2:4 Ny lydelse av § 9:5:2 
Sektionens revisorer har rätt att granska föreningens verksamhet och 
ekonomi. 
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§ 10 Ändringar av Hedersmedlemmar 
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§ 11 Ändringar av Skyddshelgon och sektionsfärg 

 21



§ 12 Ändringar av Protokoll och anslagning 
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§ 13 Ändringar av Revision och ansvarsfrihet 

§ 13:1 Ändring angående krav som revisor, 2007 

§ 13:1:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 16:00 den XX maj 2007. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 16:00 den 19 
februari 2007. 

§ 13:1:2 Anledning till ändring 
Den nya lydelsen har varit vad som traditionsenligt följts och dessutom har 
sektionen haft det svårt att få tag på revisorer. 

§ 13:1:3 Tidigare lydelse av § 13:1:2 
Sektionens revisorer kan ej inneha annan förtroendepost på sektionen under 
sitt verksamhetsår. 

§ 13:1:4 Ny lydelse av § 13:1:2 
Sektionens revisorer kan ej inneha posten som ordförande eller kassör i 
sektionsstyrelse, studienämnd eller sektionsföreningar på sektionen under sitt 
verksamhetsår. 
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§ 14 Ändringar av Avgifter 
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§ 15 Ändringar av Upplösning av sektionen 
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§ 16 Ändringar av Ändrings- och tolkningsfrågor 

§ 16:1 Ändring angående ändring av reglementet, 2004 

§ 16:1:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 28 april 2004. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 18:00 den 18 
februari 2004. 

§ 16:1:2 Tidigare lydelse av § 16:2:1 
Ändring av eller tillägg till reglementet kan göras av sektionsmötet med 2/3 
majoritet. 

§ 16:1:3 Ny lydelse av § 16:2:1 
Ändring av eller tillägg till reglementet kan göras av sektionsmötet med 2/3 
majoritet. Ändringen träder i kraft efter att sektionsmötet avslutats. 

§ 16:2 Ändring angående tillägg av styrdokument, 2007 

§ 16:2:1 Tid för ändring 
Genomröstas på andra ordinare vårsektionsmöte 16:00 den XX maj 2007. 
Proposition togs först upp på första ordinare vårsektionsmöte 16:00 den 19 
februari 2007. 

§ 16:2:2 Anledning till ändring 
En ny punkt om styrdokument införs och punkten § 16:3:1 Tolkningstvist 
flyttas till § 16:4:1. 

§ 16:2:3 Ny lydelse av § 16:3:1 
Ändring av eller tillägg till styrdokumentet kan göras av sektionsmötet. 
Ändringen träder i kraft efter att sektionsmötet avslutats. 
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