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Bakgrund

Efter att ha gått igenom stadga och reglemente upptäcktes vissa smågrejer som kunde
förtydligas. Dessa har samlats i denna proposition.

Ytterligare motivering skrivs i kursiv stil i samband med de förslag som behöver detta.

Förslag

Yrkar på:

att i stadga och reglemente lägga till följande som förord:

• Till teknologsektionens styrdokument hör stadga, reglemente och policys. Till
dessa dokument finns en tillhörande ordlista. Samtliga av dessa dokument
går att hitta på https://chalmers.it/documents eller https://styrit
.chalmers.it/documents.

att ändra ”Medlem är skyldig att inte verka mot sektionens intresse.” till ”Medlem är
skyldig att inte verka mot sektionens intresse eller uppdrag.” i §2.2.2 i stadgan.

• För att det ska vara mer tydligt vad som gäller. Det finns ingen definition av
sektionens intresse, däremot av sektionens uppdrag.

att lägg till ”personuppgiftsombud” under ”§4.9.1 Närvaro- och yttranderätt tillkom-
mer:” i stadgan.

att ändra meningen ”Föreningsmedlem som motverkar föreningens syften kan dock
uteslutas.” till ”Föreningsmedlem som motverkar föreningens syften kan dock ute-
slutas av styrelsen.” i §10.1.2 Medlemsrätt i stadgan.

• Just nu står det inte vem som kan utesluta en medlem, därav förtydligandet.
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att lägga till meningen ”Dessutom är föreningen skyldig att rapportera till sektions-
styelsen då deras stadga förändrats” i §10.4 i stadgan.

• Intresseföreningarna ska ha en av styrIT godkänd stadga. Denna förändring
säkerställer att styrIT har chansen att godkänna stadgan när en uppdatering
skett.

att ändra listan om vad som bör ingå i mötesprotokoll i ”§13.1 Allmänt” i stadgan:

• Från:

– ärendenas art

– samtliga ställda och ej återtagna yrkanden

– beslut

– särskilda yttranden och reservationer

• Till:

– organets namn

– datum

– närvarande

– beslut

– särskilda yttranden och reservationer

• De fetmarkerade formuleringarna i den övre listan har nog aldrig efterlevts.
Att i varje mötesdokument ha med alla yrkanden som man har åtagit sig är
orimligt. Istället lägger vi till organ, datum och närvarande, vilka är viktigt
att få ner på papper.

att byta namn på ” Allmänt” till ”§13.1 Innehåll” i stadgan

• I §13.1 står det enbart om vad protokoll ska ha för innehåll.

att byta ut ”Studienämnden är skyldig att rätta sig efter teknologsektionens stad-
ga, reglemente och fattade beslut.” mot ”[..] stadga, reglemente, policies, övriga
handlingar och beslut.” under ”§7.4 Skyldigheter”.

• snIT är idag de enda som inte måste rätta sig efter policies och övriga hand-
lingar.


