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Motion om att välja in revisorer
varje halvår

Revisorerna

Bakgrund

I dagsläget väljs det in upp till 4 revisorer varje LP1 möte här på sektionen med ansvaret
att granska sektionens verksamhet och ekonomi under ett års tid. Detta gör dock att
det enkelt förloras kontinuitet mellan åren av revisorer om inte överlämningen är väldigt
noggrann. Historiskt sätt har detta “lösts” genom att personer sitter om, detta har dock
inte alltid gjorts och det verkar orimligt att förvänta sig det från de sökande, särskilt
eftersom revisorerna inte är en grupp med det högsta söktrycket. Vi ser en enkel lösning
på detta problemet vilket är att istället för att välja in revisorer endast i LP1 så väljer
väljer vi in 2 revisorer i LP1 som har ansvar till nästkommande LP1 samt också välja 2
revisorer i LP3 som då sitter till nästkommande LP3. Likaså anser vi att det är orimligt
att endast två personer ska kunna agera revisorer på en sektion med en så stor ekonomi
som våran ändå har. Därmed vill vi även ändra antalet revisorer från “2-4” personer till
“4-6” personer. Detta säkerhetsställer att det alltid finns en kontinuerlig linje av revisorer
samt att vi har “kompetenta” revisorer.

Förslag

Yrkar på:

att under §14.1.1 Inval ändra från
“ Sektionsmötet utser två till fyra lekmannarevisorer med uppgift att granska
teknolog- sektionens verksamhet och ekonomi under verksamhetsåret. ”
till
“ Sektionsmötet utser fyra till sex lekmannarevisorer med uppgift att granska
teknolog- sektionens verksamhet och ekonomi. ”

att under §4.4.1 i stadgan ändra från
“

• Val av

– revisorer
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” till “

• Val av

– 2-3 revisorer med uppdrag fram till nästkommande första ordinarie höst-
möte.

”

att i listan “Val av” under §4.4.3 lägga till: “

• Val av

– 2-3 revisorer med uppdrag fram till nästkommande första ordinarie vår-
möte.

”

att Under första ordinare höstmöte efter att denna motion fastställs, genomföra inval
av revisorer i två omgångar, ett så som beskrivs i att-sats 2 samt ytterliggare
ett där 2-3 revisorer väljs in med ansvar fram till och med första efterkommande
ordinare vårmöte.


