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Bakgrund
Jag tycker kravet på sekreterare och vice ordförande är onödigt, då deras åligganden inte
är tillräckligt för att motivera ett separat inval och ansvar. Konsekvensen av nuvarande
post-struktur leder till krångligare inval och längre sektionmöten, då sekreterare och vice
ordförande måste väljas in separat.

Det är också otydligt vad som menas att snIT består av ”ledamöter” när andra sek-
tionsorgan specifierar antalet ledamöter. I nuvarande läge är det oklart om snIT måste
bestå av flera ledamöter samt om man kan sitta oändligt med ledamöter, något jag äm-
nar att specifiera.

Därför föreslår jag att lägga sekreterarens och vice ordförandens åligganden på näm-
den istället, samt specifiera ett konkret antal ledamöter snIT måste bestå av.

Jag baserar antalet ledamöter för att hantera belastningen av mitt verksamhetsår i
snIT med lite marginal. När jag säger att åligganden inte är tillräckliga för att motivera
en egen ansvars-post baserar jag det på ”ansvaret” hos ledamöter i andra sektionsorgan.

I mitt ändrade kommer följande åligganden försvinna av olika anledningar:
att Föra protokoll vid studienämndsmöte. - Denna innefattas av första att-satsen under
§4.2.1
att Tillse att material som inkommer till studienämnden anslås eller på annat sätt för-
medlas dem det berör - Oklart vad den här ens omfattar
att Handha snITs handlingar. - Denna innefattas av första att-satsen under §4.2.1
att Överta ordförandens åligganden i ordförandes frånvaro. - Finns ingen poäng då inget
speciellt händer om just snIT ordförande försvinner. Till skillnad från styrIT.

Ändrandet i stadgan är gjort för att följa reglementsändringarna, formuleringen är också
ändrad för att få ett mer konsekvent dokument. (Samma som de andra sektionsorganens
sammansättnings-punkt)
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Förslag
Yrkar på:

att under §4.1 i reglementet ändra från
”snIT består av
• ordförande
• kassör
• vice ordförande
• sekreterare
• ledamöter”
till
”snIT består av
• ordförande
• kassör
• 2-5 ledamöter”

att ta bort §4.2.4 från reglementet

att ta bort §4.2.5 från reglementet

att under §4.2.1 i reglementet lägga till:
att Tillse att protokoll från studienämndsmöte anslås i enlighet med stadga.

att under §7.1.1 i stadgan ändra från
”Studienämnden består av
• ordförande
• vice ordförande
• kassör
• i reglemente fastställt antal förtroendeposter.
Ordförande och kassör i studienämnden skall vara myndiga.”
till
”Studienämnden består av ordförande, kassör samt i reglemente fastställt antal
ledamöter. Ordförande och kassör i studienämnden skall vara myndiga.”


