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Bakgrund
Sektionen är nära till hjärtat för många föredetta medlemmar, och många av dessa
hade uppskattat ett sätt att visa det. Kåren centralt har i några år erbjudit alumner
möjligheten att bli stödmedlemmar och jag tycker att en liknande lösning hade varit bra
att ha på sektionen

Medlemskostnaden är i nuläget 40 kr per termin för en studerande på sektionen. I och
med att snittalumnen har högre inkomst än snittstudenten anser jag att det är rimligt
att de betalar mer. Mitt förslag är det dubbla, (80 kr just nu). För att ge detta lite
kontext betalar en stödmedlem i kåren minst 200 kr, vilket är (minst) lika mycket som
en normal medlem. Beslutande av stödmedlemsavgift borde dock inte finnas i stadgan,
därför nämns inte det faktiska beloppet i förslaget, och jag lämnar till sektionsmötet och
styrelsen att besluta om ett rimligt belopp.

För att fortsatt kopiera kåren ska en stödmedlem inte ha några rättigheter eller skyl-
digheter jämtemot sektionen, däremot kan styrelsen besluta om utökade rättigheter för
stödmedlemmar. Detta innebär även att alumner har möjlighet att hjälpa till i exem-
pelvis Alumnimiddagsgruppen enklare (vilket har hänt tidigare).

Rent konkret tror jag inte att det behövs ändras något i §1.2 Medlemmar, då stöd-
medlemmar inte har några rättigheter eller skyldigheter till sektionen. Rent konkret
innebär posten bara att man som alumn kan stödja sektionen, samt kunna kalla sig
stödmedlem.
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Förslag
Yrkar på:

att lägga till §12 Stödmedlemmar

att lägg till §12.1 Grundkrav med innehåll: Stödmedlemskap tillfaller de som har
varit tidigare medlem i teknologsektionen samt har avlagt stödmedlemsavgift till
sektionen enligt §15.2

att lägga till §12.2 Rättigheter med innehåll: Stödmedlem har inga rättigheter inom
sektionen. Beslut om utökade rättigheter för enskild stödmedlem kan fattas av
sektionsstyrelsen.

att lägga till §12.3 Skyldigheter med innehåll Stödmedlem har inga skyldigheter
inom sektionen

att lägga till §15.2 Stödmedlemsavgift med innehåll: Stödmedlem skall erlägga
beslutad stödmedlemsavgift till teknologsektionen.

att flytta §12 → §13, §13 → §14 etc..

Detta skulle i sin helhet innebära att §12 skulle se ut som följande (Med bättre forma-
tering):

§12 Stödmedlemmar

§12.1 Grundkrav
Stödmedlemskap tillfaller de som har varit tidigare medlem i teknologsektionen samt
har avlagt stödmedlemsavgift till sektionen enligt §15.2

§12.2 Rättigheter
Stödmedlem har inga rättigheter inom sektionen. Beslut om utökade rättigheter för
enskild stödmedlem kan fattas av sektionsstyrelsen.

§12.3 Skyldigheter
Stödmedlem har inga skyldigheter inom sektionen
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Samt att §15, eller numera §16 i och med att alla kapitel flyttas ser ut som följande:

§16 Avgifter

16.1 Sektionsavgift
Varje sektionsmedlem skall erlägga beslutad sektionsavgift till teknologsektionen. Sek-
tionsavgiften skall vara densamma för alla medlemmar.

§16.2 Stödmedlemsavgift
Stödmedlem skall erlägga beslutad stödmedlemsavgift till teknologsektionen.


