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Sektionen för Arkitektur och Industridesign 
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 
 

Mötesformalia för A-sektionens sektionsmöten 
Denna sammanfattning av några mötestekniska begrepp som ofta används på A-sektionens sektionsmöten är 
tänkt som en hjälp för att du bättre ska förstå vad som händer på mötet och varför. Mötesförfarandet gås även 
igenom i början av mötet. Skulle något trots detta vara oklart, så kan man begära en närmare förklaring genom 
en ordningsfråga. Dessa regler ska följas för att mötet ska bli så effektivt och trevligt som möjligt. 

Acklamation   
Det vanligaste sättet att ta ett beslut. Mötesordföranden frågar först vilka som till exempel vill 
bifalla en motion, och de som vill det svarar då ja. Därefter frågas vilka som vill avslå 
densamma, varefter de som vill det svarar ja. Du ska alltså aldrig svara nej. Om resultatet blir 
osäkert kan man gå vidare till votering. 

Adjungera 
Att ge en person som inte är medlem i A-sektionen närvaro- yrkande- och yttranderätt. Personen 
får däremot ingen rösträtt. 

Ajournera 
Att skjuta upp mötet till ett senare tillfälle, till exempel för att ta matpaus. 

A- och B-talarlista 
Används ibland på sektionsmöten för att alla som vill ska få komma till tals. Första gången du 
yttrar dig i en fråga hamnar du på A-talarlistan, och får då säga din mening efter de som är före 
dig på listan. Andra gången hamnar du på B-talarlistan, och får då vänta tills alla på A-talarlistan 
och de som är före dig på B-talarlistan har sagt sitt. Även personer som räckt upp handen senare 
än dig och blivit uppskrivna på A-talarlistan hamnar alltså före dig. 

Avslag   
Att inte godkänna ett förslag. 

Bifall   
Att godkänna ett förslag. 

Bordläggning   
Att skjuta upp frågan till ett senare möte. 

Justering av protokoll 
Innan protokollet är giltigt läses det igenom av justerarna, som ,om allt är rätt och riktigt, skriver 
under detta. En punkt kan även, om den är viktig, justeras direkt på mötet. Justeringen tas då 
som ett vanligt beslut efter att den exakta lydelsen lästs upp. 

Justering av röstlängd 
I början av mötet ska röstlängden justeras. Det går till så att du tar med dig legitimation fram till 
justerarna, som prickar av dig från den lista där samtliga sektionens medlemmar finns 
uppskrivna. 

Jäv 
Då någon är personligt berörd av ett beslut. Ska man besluta om något som kan ge privat vinning 
till vissa personer bör inte de personerna vara med och rösta. 

Motion 
Ett förslag från en eller flera sektionsmedlemmar som skickas in skriftligt i förväg och ska tas 
upp på mötet. Mer information om hur detta går till finns på hemsidan (asektionen.se). 

 



 
Sektionen för Arkitektur och Industridesign 
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 
 
Ordningsfråga 

En fråga som bryter talarlistan. Används sparsamt och endast om du vill ha ett beslut om paus, 
tidsbegränsning av anförande, streck i debatten, eller om något i mötets förfarande är oklart. 

Proposition 
Ett förslag från styrelsen. 

Replik  
Om någon ställer en direkt fråga till dig eller angriper dig personligen kan mötesordföranden 
besluta om att du får en replik. Denna bryter då talarlistan. 

Reservation  
Anmäls skriftligen med motivering till mötessekreteraren om du inte vill vara juridiskt ansvarig 
för ett beslut. En reservation är ett mycket starkt avståndstagande, och ska inte används bara för 
att du inte fått som du vill. 

Sakupplysning 
Används om någon säger något direkt felaktigt, eller då du har information som är viktig för 
debatten, till exempel om någon undrar något. Även sakupplysningar används sparsamt och ska 
inte missbrukas för att du inte hört din egen röst på länge. 

Streck i debatten 
Begärs om du tycker att argumenten börjar ta slut och debatten går i cirklar, eller om en fråga 
har diskuterats länge nog. Mötet beslutar om streck i debatten. Om det blir bifall får alla som har 
något ytterligare att tillföra skriva upp sig på talarlistan. Därefter fortsätter debatten tills alla som 
då skrev upp sig fått säga sitt, men utan att någon ny får skriva upp sig i efterhand. 

Votering 
Om röstsiffrorna verkar jämna efter en acklamation kan votering begäras. Votering innebär att 
man istället för att som vid acklamation svara ”ja” räcker upp handen, och rösträknarna räknar 
ihop rösterna. Vid exempelvis personval används sluten votering. Då skriver du namnet på den 
kandidat du röstar på på en lapp, som du ger till justerarna efter att ha blivit avprickad från 
röstlängden. 

Yrkande 
Ett förslag till beslut. Yrkanden lämnas ibland med fördel skriftligen till mötessekreteraren. 

Sektionsmötena är A-sektionens högsta beslutande organ. Här fattas de viktigaste besluten om sektionens arbete 
och framtid. Här väljs även funktionärer. Om man känner att man måste lämna mötet tidigare 
är det viktigt att skriva upp sig på justeringslistan. 
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Resultat VT17
Budgeterad (hela året) Resultat VT2016 Resultat VT2017

1 Sektionsstyrelsen -62,600 -6,400 -15,358

2 Aktivitetsutskottet -8,400 6,128 20

3 Näringslivsutskottet 90,000 42,389 83,959

4 Ceremoniutskottet -9,000 -890 -964

5 Informationsutskottet -8,400 -1,503 -3,550

6 Phøset -1,000 25,289 34,088

7 Sexmästeriet 31,000 -5,433 11,956

8 Studierådet för A -2,900 -2,958 -1,697

9 Studierådet för ID -7,500 -4,984 -155

10 Världsmästeriet -10,800 -3,090 -2,641

11 Valberedningen -1,400 0 -386

12 Jämlikhetsgruppen -8,900 0 -1,360

Resultat 100 48,548 103,912

A-SEKTIONENS RESULTATRAPPORT 
2017-01-01 - 2017-06-30



1 Sektionsstyrelsen
Intäkter Budgeterad Faktisk

Medlemsavgift från TLTH 35,000 16,290

Uthyrning av ljudssystem 1,500 1,900

Uthyrning av scenelement 1,000 0

Totalt 37,500 18,190

Utgifter Budgeterad Faktisk

Administration 1,500 863

Reserv 4,000 0

Inköp 15,000 10,784

Representation 2,000 604

Bankavgifter 1,300 933

Kortavgifter iZettle 4,200 735

Transport 1,000 513

Kläder 3,600 0

Terminsmöte 10,000 3,952

Funktionärstack 12,000 2,152

Lokaler 4,000 -33

Ljudsystem 2,000 7,148

Fondering 30,000 0

Glädje 3,000 410

Tack 6,000 5,072

Övrigt 500 415

Totalt 100,100 33,548

Resultat -62,600 -15,358



2 Aktivitetsutskottet
Intäkter Budgeterad Faktisk

Arrangemang 4,000 0

Tandem 9,000 1,780

Totalt 13,000 1,780

Utgifter Budgeterad Faktisk

Sångarstriden 4,000 0

Arrangemang 4,000 0

Uncasual 900 0

Tandem 9,000 1,760

Glädje 1,000 0

Tack 2,000 0

Övrigt 500 0

Totalt 21,400 1,760

Resultat -8,400 20



3 Näringslivsutskottet
Intäkter Budgeterad Faktisk

Annons 2,000 0

Arkiepalgo 155,000 159,100

Lunchföredrag 5,000 2,500

Totalt 162,000 161,600

Utgifter Budgeterad Faktisk

Arkipelago 37,000 44,570

Resor 6,000 265

Lunchföredrag 5,500 5,568

Mentorskap 5,000 1,980

Studiebesök 6,000 0

Administration 1,000 88

Alumni Talks 3,500 705

Glädje 3,000 2,361

Tack 4,500 3,765

Övrigt 500 18,340

Totalt 72,000 77,641

Resultat 90,000 83,959



4 Ceremoniutskottet
Intäkter Budgeterad Faktisk

Sångböcker 7,000 0

Ordensband 100 0

Märken 6,000 235

Event 3,000 0

Övrig försäljning 10,000 0

Totalt 26,100 235

Utgifter Budgeterad Faktisk

Ryggmärken 3,000 0

Tygmärken 5,500 0

Sångböcker 10,000 0

Diplom 100 0

Event 3,000 382

Övrig försäljning 9,000 0

Glädje 1,400 817

Tack 2,600 0

Övrigt 500 0

Totalt 35,100 1,199

Resultat -9,000 -964



5 Informationsutskottet
Intäkter Budgeterad Faktisk

Totalt 0 0

Utgifter Budgeterad Faktisk

Marknadsföring 2,000 2,475

Hemsida 400 468

Glädje 1,500 0

Tack 4,000 607

Övrigt 500 0

Totalt 8,400 3,550

Resultat -8,400 -3,550



6 Phøset
Intäkter Budgeterad Faktisk

Företagsspons 16,500 16,800

Lunchföredrag 22,500 30,000

Mat vecka noll 3,000 0

Sponsring SVL 10,500 0

Studiecirklar 10,000 0

Nollningsmärken 3,000 0

Phadderkickoff 2,500 3,360

Biljetter TLTH-evenemang 35,000 0

Totalt 103,000 50,160

Utgifter Budgeterad Faktisk

Lunchföredrag 7,500 0

Nollningsmärken 3,000 0

Nolleguiden 4,500 0

T-shirts 5,000 0

Phøsbiljetter 1,000 0

Biljetter TLTH-evenemang 35,000 0

Mat vecka noll 1,500 0

Arrangemang 6,000 2,453

Vindsurfing 9,000 0

Transport 1,500 306

Kläder 12,000 8,753

Lunch dag ett 4,500 0

Reserv 1,500 0

Phadderkickoff TLTH 1,500 0

Phadderkickoff 3,500 1,500

Glädje 3,000 0

Tack 500 0

Oväntade utgifter 3,000 3,060

Övrigt 500 0

Totalt 104,000 16,072

Resultat -1,000 34,088



7 Sexmästeriet
Intäkter Budgeterad Faktisk

Bar 55,000 25,548

Arkipelago 19,000 16,620

Vårfårfiolsqasque 30,000 16,245

Nollning 50,000 0

Nollegasque 30,000 0

Totalt 184,000 58,413

Utgifter Budgeterad Faktisk

Bar 38,000 25,419

Arkipelago 14,000 3,960

Vårfårfiol 15,000 14,245

Nollning 45,000 0

Nolleqasque 20,000 0

Transport 1,500 1,005

Inköp 8,000 877

Kläder 3,000 0

Glädje 3,000 951

Tack 4,500 0

Övrigt 1,000 0

Totalt 153,000 46,457

Resultat 31,000 11,956



8 Studierådet för A
Intäkter Budgeterad Faktisk

CEQ 4,000 0

Totalt 4,000 0

Utgifter Budgeterad Faktisk

Arrangemang 3,000 754

Administration 500 0

Glädje 1,500 268

Tack 1,400 675

Övrig 500 0

Totalt 6,900 1,697

Resultat -2,900 -1,697



9 Studierådet för ID
Intäkter Budgeterad Faktisk

CEQ 4,000 0

Totalt 4,000 0

Utgifter Budgeterad Faktisk

Workshop och event 6,000 0

Public Relations 2,000 0

Glädje 1,000 155

Tack 2,000 0

Övrig 500 0

Totalt 11,500 155

Resultat -7,500 -155



10 Världsmästeriet
Intäkter Budgeterad Faktisk

Totalt 0 0

Utgifter Budgeterad Faktisk

Arrangemang 8,000 2,589

Glädje 1,000 52

Tack 1,800 0

Totalt 10,800 2,641

Resultat -10,800 -2,641



11 Valberedningen
Intäkter Budgeterad Faktisk

Totalt 0 0

Utgifter Budgeterad Faktisk

Intervju 500 56

Glädje 300 105

Tack 600 225

Totalt 1,400 386

Resultat -1,400 -386



12 Jämlikhetsgruppen
Intäkter Budgeterad Faktisk

Projektbidrag 3,000 0

Totalt 3,000 0

Utgifter Budgeterad Faktisk

Projekt 7,000 1,035

Internutbildning 2,000 0

Glädje 1,500 25

Tack 1,400 300

Totalt 11,900 1,360

Resultat -8,900 -1,360



BUDGET 2017
FÖR SEKTIONEN FÖR
ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN
INOM TEKNOLOGKÅREN
VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA,
A-SEKTIONEN

A-SEKTIONEN

Organisationsnummer: 802433-7175
Förening grundad: 651111

2018



Budgetförslag för A-sektionen 2018
2018 Skillnad från 2017

1 Sektionsstyrelsen -57,350 5250

2 Aktivitetsutskottet -17,400 -9000

3 Näringslivsutskottet 93,500 3500

4 Ceremoniutskottet -16,000 -7000

5 Informationsutskottet -8,400 0

6 Phøset -1,000 0

7 Sexmästeriet 31,500 500

8 Studierådet för A -1,250 1650

9 Studierådet för ID -4,100 3400

10 Världsmästeriet -12,800 -2000

11 Valberedningen -1,800 -400

12 Jämlikhetsgruppen -4,900 4,000

Resultat 0 -100



1 Sektionsstyrelsen
Intäkter 2017 2018 Skillnad från 2017

Medlemsavgift från TLTH 35,000 35,000

Uthyrning av ljudssystem 1,500 1,500

Uthyrning av scenelement 1,000 1,000

Totalt 37,500 37,500

Utgifter 2017 2018

Administration 1,500 1,500

Reserv 4,000 4,000

Inköp 15,000 12,000 -3000

Representation 2,000 2,000

Bankavgifter 1,300 1,300

Kortavgifter iZettle 4,200 4,200

Transport 1,000 1,000

Kläder 3,600 3,600

Terminsmöte 10,000 10,000

Funktionärstack 12,000 12,000

Lokaler 4,000 0 -4000

Ljudsystem 2,000 0 -2000

Fondering 30,000 32,750 2750

Glädje 3,000 3,000

Tack 6,000 3,000 -3000

Oväntade utgifter 0 4,000 4000

Övrigt 500 500

Totalt 100,100 94,850 -5250

Resultat -62,600 -57,350 5250



2 Aktivitetsutskottet
Intäkter 2017 2018 Skillnad från 2017

Arrangemang 4,000 2,000 -2000

Karneval 0 3,000 3000

Tandem 9,000 0 -9000

Totalt 13,000 5,000 -8000

Utgifter 2017 2018

Sångarstriden 4,000 4,000

Arrangemang 4,000 2,000 -2000

Uncasual 900 900

Karneval 0 12,000 12000

Tandem 9,000 0 -9000

Glädje 1,000 1,000

Tack 2,000 2,000

Övrigt 500 500

Totalt 21,400 22,400 1000

Resultat -8,400 -17,400 -9000



3 Näringslivsutskottet
Intäkter 2017 2018 Skillnad från 2017

Annons 2,000 2,000

Arkiepalgo 155,000 155,000

Lunchföredrag 5,000 5,000

Totalt 162,000 162,000

Utgifter 2017 2018

Arkipelago 37,000 40,000 3000

Resor 6,000 500 -5500

Lunchföredrag 5,500 7,000 1500

Mentorskap 5,000 0 -5000

Riksmöten 0 2,000 2000

Studiebesök 6,000 6,000

Administration 1,000 1,000

Alumni Talks 3,500 5,000 1500

Glädje 3,000 2,500 -500

Tack 4,500 4,000 -500

Övrigt 500 500

Totalt 72,000 68,500 -3500

Resultat 90,000 93,500 3500



4 Ceremoniutskottet
Intäkter 2017 2018 Skillnad från 2017

Sångböcker 7,000 7,000

Ordensband 100 0 -100

Märken 6,000 16,500 10500

Event 3,000 3,000

Övrig försäljning 10,000 5,000 -5000

Totalt 26,100 31,500 5400

Utgifter 2017 2018

Ryggmärken 3,000 9,000 6000

Tygmärken 5,500 15,000 9500

Sångböcker 10,000 10,000

Diplom 100 100

Event 3,000 3,000

Kläder 0 500 500

Övrig försäljning 9,000 4,000 -5000

Glädje 1,400 1,800 400

Tack 2,600 3,600 1000

Övrigt 500 500

Totalt 35,100 47,500 12400

Resultat -9,000 -16,000 -7000



5 Informationsutskottet
Intäkter 2017 2018 Skillnad från 2017

Totalt 0

Utgifter 2017 2018

Marknadsföring 2,000 2,000

Hemsida 400 400

Glädje 1,500 1,500

Tack 4,000 4,000

Övrigt 500 500

Totalt 8,400 8,400

Resultat -8,400 -8,400 0



6 Phøset
Intäkter 2017 2018 Skillnad från 2017

Företagsspons 16,500 25,000 8500

Lunchföredrag 22,500 30,000 7500

Mat vecka noll 3,000 3,000

Sponsring SVL 10,500 11,500 1000

Studiecirklar 10,000 0 -10000

Nollningsmärken 3,000 5,000 2000

Phadderkickoff 2,500 2,500

Biljetter TLTH-evenemang 35,000 35,000

Totalt 103,000 112,000 9000

Utgifter 2017 2018

Lunchföredrag 7,500 10,000 2500

Nollningsmärken 3,000 5,000 2000

Nolleguiden 4,500 5,500 1000

T-shirts 5,000 8,000 3000

Phøsbiljetter 1,000 1,000

Biljetter TLTH-evenemang 35,000 35,000

Mat vecka noll 1,500 0 -1500

Arrangemang 6,000 8,000 2000

Vindsurfing 9,000 9,000

Transport 1,500 1,500

Kläder 12,000 12,000

Lunch dag ett 4,500 4,500

Reserv 1,500 1,500

Phadderkickoff TLTH 1,500 1,500

Phadderkickoff 3,500 3,500

Glädje 3,000 3,000

Tack 500 500

Oväntade utgifter 3,000 3,000

Övrigt 500 500

Totalt 104,000 113,000 9000

Resultat -1,000 -1,000 0



7 Sexmästeriet
Intäkter 2017 2018 Skillnad från 2017

Bar 55,000 55,000

Arkipelago 19,000 19,000

Vårfårfiolsqasque 30,000 30,000

Nollning 50,000 55,000 5000

Nollegasque 30,000 30,000

Totalt 184,000 189,000 5000

Utgifter 2017 2018

Bar 38,000 38,000

Arkipelago 14,000 14,000

Vårfårfiol 15,000 15,000

Nollning 45,000 45,000

Nolletack 0 6,000 6000

Nolleglädje 0 3,000 3000

Nolleqasque 20,000 15,000 -5000

Transport 1,500 1,700 200

Inköp 8,000 10,000 2000

Kläder 3,000 5,000 2000

Administration 0 500 500

Glädje 3,000 1,100 -1900

Tack 4,500 2,200 -2300

Övrigt 1,000 1,000

Totalt 153,000 157,500 4500

Resultat 31,000 31,500 500



8 Studierådet för A
Intäkter 2017 2018 Skillnad från 2017

CEQ 4,000 4,000

Totalt 4,000 4,000

Utgifter 2017 2018

Arrangemang 3,000 1,500 -1500

Administration 500 250 -250

Glädje 1,500 1,500

Tack 1,400 1,500 100

Övrigt 500 500

Totalt 6,900 5,250 -1650

Resultat -2,900 -1,250 1650



9 Studierådet för ID
Intäkter 2017 2018 Skillnad från 2017

CEQ 4,000 4,000

Totalt 4,000 4,000

Utgifter 2017 2018

Workshop och event 6,000 4,000 -2000

Public Relations 2,000 0 -2000

Glädje 1,000 1,200 200

Tack 2,000 2,400 400

Övrigt 500 500

Totalt 11,500 8,100 -3400

Resultat -7,500 -4,100 3400



10 Världsmästeriet
Intäkter 2017 2018 Skillnad från 2017

Totalt 0 0

Utgifter 2017 2018

Arrangemang 8,000 8,000

Glädje 1,000 1,600 600

Tack 1,800 3,200 1400

Totalt 10,800 12,800 2000

Resultat -10,800 -12,800 -2000



11 Valberedningen
Intäkter 2017 2018 Skillnad från 2017

Totalt 0 0

Utgifter 2017 2018

Intervju 500 300 -200

Glädje 300 500 200

Tack 600 1,000 400

Totalt 1,400 1,800 400

Resultat -1,400 -1,800 -400



12 Jämlikhetsgruppen
Intäkter 2017 2018 Skillnad från 2017

Projektbidrag 3,000 3,000

Totalt 3,000 3,000

Utgifter 2017 2018

Projekt 7,000 5,000 -2,000

Internutbildning 2,000 2,000

Glädje 1,500 300 -1,200

Tack 1,400 600 -800

Totalt 11,900 7,900 -4,000

Resultat -8,900 -4,900 4,000



PROPOSITION TILL 
HÖSTTERMINSMÖTET 

2017-11-08

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknolågkårenvid Lunds Tekniska Högskola

FYLLNADSVAL AV AKTU-ORDFÖRANDE

Bakgrund:

Då posten AktU-ordförande vakantsattes på vårterminsmötet 2017, på grund av brist 
på lämplig kandidat, återutlystes posten. När en lämplig kandidat hittats förrättade 
sektionsstyrelsen fyllnadsval för Oskar Nygren som AktU-ordförande för den resterande 
mandatperioden (till och med 30 juni 2018) i väntan på sektionsmöte. 

Stadgan Kapitel 7 §3 säger att fylllnadsval av styrelseledamöter kan förrättas av styrelsen men 
måste bifallas av nästkommande sektionsmöte. Således:

Sektionsstyrelsen yrkar

att mötet beslutar att bifalla sektionsstyrelsen fyllnadsval av Oskar 
Nygren som AktU-ordförande för tiden 1 juli 2017 - 30 juni 2018.

Sektionsstyrelsen genom

Tove Hellerström
Ordförande 2017



PROPOSITION TILL 
HÖSTTERMINSMÖTET 

2017-11-08

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknolågkårenvid Lunds Tekniska Högskola

FYLLNADSVAL AV REPRESENTANT TILL TLTH:S VALNÄMND FÖR FULLMÄKTIGEVALET

Bakgrund:

Då posten Representant till TLTH:s valnämnd för Fullmäktigevalet vakantsattes på 
höstterminsmötet 2016, på grund av brist på lämplig kandidat, återutlystes posten. När en 
lämplig kandidat hittats förrättade sektionsstyrelsen fyllnadsval för Petra Renström som 
Representant för TLTH:s valnämnd förFullmäktigevalet för den resterande mandatperioden 
(till och med 31 december 2017) i väntan på sektionsmöte. 

Stadgan Kapitel 7 §3 säger att fylllnadsval av styrelseledamöter kan förrättas av styrelsen men 
måste bifallas av nästkommande sektionsmöte. Således:

Sektionsstyrelsen yrkar

att mötet beslutar att bifalla sektionsstyrelsen fyllnadsval av 
Petra Renström som Representant för TLTH:s valnämnd för 
Fullmäktigevalet för tiden 1 januari 2017 - 31 december 2017.

Sektionsstyrelsen genom

Tove Hellerström
Ordförande 2017



 
Motion till höstterminsmötet  

2017-10-25  
 
 
 

Sektionen för Arkitektur och Industridesign 
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 

 
 

 Motionär: Petra Renström

Petra Renström
Valberedningsordförande 2017/18

Bakgrund

  

Angående: Offentligörande av förslag från Valberedningen

Motion till A-sektionens höstterminsmöte 2017

När stadgar och reglemente först skrevs var anslagstavlan en viktig kanal ut till sektionens medlemmar. 
Syftet med att anslå information på anslagstavlan är att skapa transparans genom sektionens verksamhet. 
 Som redan konstaterats i en tidigare motion till VT17 angående offentligörande av protokoll, så är 
det ingen som har reagerat på bristande användning av anslagstavlan. Detta visar på hur anslagstavlan 
har förlorat sin roll som huvudsaklig informationskanal.
 Med tekniken och sociala mediers framfart är det dock allt vanligare att söka efter information via 
internet. I dagsläget är dock Valberedningen endast skyldig att publicera sina förslag till poster på 
anslagstavlan. Jag anser att endast vara skyldig att använda en analog kanal ut till medlemmarna 
motverkar sektionens transparans. Det är ett förlegat kommunikationsmedel och vi bör följa med dit 
utvecklingen i samhället bär oss. Därför definieras här inte vilka kommunikationsmedel som ska 
användas, utan bör var de som bäst lämpar sig i det samhälle vi lever i och med den teknik som finns 
tillgänglig.”

i Stadgar Kap 6 Valberedning §2 Åligganden ändra meningen: 
“Valberedningens förslag är offentliga och skall anslås på sektionens 
anslagstavla.” till: “Valberedningens förslag är offentliga och skall 
publiceras på sektionens informationskanaler.”

i Reglemente Kap 22 Valberedningen §3 Åligganden ändra meningen: “att 
i enlighet med stadgarnas Kap 6 §2 anslå sitt förslag på sektionens 
anslagstavla senast fem (5) läsdagar innan sektionsmöte.” till “att i 
enlighet med stadgarnas Kap 6 §2 publicera sitt förslag på sektionens 
informationskanaler senast fem (5) läsdagar innan sektionsmöte.”

i Stadgar Kap 7 Val §2 Val ändra meningen: “Nomineringen är offentlig 
och skall anslås på sektionens anslagstavla.” till “Nomineringen är
offentlig och skall publiceras på sektionens informationskanaler.”

att

att

att

Yrkande: Jag föreslår därför sektionsmötet besluta;



MOTIONSSVAR TILL
HÖSTTERMINSMÖTET 

2017-11-08

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

MOTIONSSVAR TILL MOTION ANGÅENDE OFFENTLIGGÖRANDE AV FÖRSLAG FRÅN 
VALBEREDNINGEN

Styrelsen håller med motionären om att anslagstavlan inte längre är den primära 
informationskanalen inom sektionen. Dock anses “sektionens informationskanaler” vara en 
för vag formulering, och bör därför definieras.  Denna definition bör finnas i reglementet för 
att lättare kunna ändra i framtiden om informationskanalerna ändras.

Sektionsstyrelsen yrkar 

att  lägga till att-satsen “ att i Reglementet lägga till Kap 26 Informationskanaler  
  med beskrivningen “Sektionen har tre informationskanaler: två (2)    
  anslagstavlor belägna i Mässen respektive Kilen, hemsidan www.asektionen.se  
   samt Facebooksidan “A-sektionen inom TLTH”.”

att  bifalla motionen i sin helhet med styrelsens tillägg

Sektionsstyrelsen genom

Tove Hellerström
Ordförande 2017



Sektionen för Arkitektur och Industridesign 
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola 

Motion angående anmodan till Nollegasque

Bakgrund 

Nollegasquen är den stora avslutningen på nollningen som syftar till att fira att alla nya 
medlemmar går från att vara nollor till att bli ettor. Idag blir styrelsemedlemmar, övriga 
utskottsordföranden, funktionärer, förra årets phös och sexmästeri, tidigare ordföranden 
för A-sektionen som fortfarande studerar vid LTH eller som deltog i förra årets 
arrangemang, kårordförande, kårkontakt samt medaljörer anmodade till evenemanget. 
Det innebär att man har rätt till att få gå på Nollegasquen, och när platserna börjar 
fyllas kanske det resulterar i att nollor missar sin stora avslutningsfest. Då vissa utskott 
inte är särskilt engagerade i introduktionsveckorna kan det tyckas märkligt att dess 
funktionärer skall ha förtur framför en nolla som inte haft möjlighet att gå på 
Nollegasque förut. Det borde därför vara rimligt att även nollor anmodas till 
evenemanget och de äldre medlemmar som varit engagerade under nollningen. 

Yrkande 

Jag föreslår därför höstterminsmötet besluta; 

att i reglementet, Policydokument för anmodningar och inbjudningar - Nollegasque, ta 
bort ”Funktionärer” från listan.

_________________________________

Emma Radler
Vice Ordförande 2017 

A-sektionens Höstterminsmöte 2017 
2017-11-08 



MOTIONSSVAR TILL
HÖSTTERMINSMÖTET 

2017-11-08

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

MOTIONSSVAR TILL MOTION ANGÅENDE ANMODAN TILL NOLLEGSQUE

Styrelsen tycker att motionen är välformulerad och anser att ändringen är rimlig. 

Sektionsstyrelsen yrkar 

att                           bifalla motionen i sin helhet.

Sektionsstyrelsen genom

Tove Hellerström
Ordförande 2017



MOTIONTILL
HÖSTTERMINSMÖTET 

2017-11-08

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

MOTION TILL A-SEKTIONENS HÖSTTERMINSMÖTE 2017
Angående: Uppsättning av A-Sektions-A:n På A-Husets samt IKDCs fasad
Motionär: Malin Eriksson och Björn Sjulgård

Bakgrund:

Denna motion är baserad på en motion som röstades igenom på hösterminsmötet 2014.

På LTH-området har de flesta hus sina respektive sektionssymboler uppsatta på fasaden. Dock 
har A-sektionen inget A-A på något av sina två hus. Detta anser vi är upprörande. Vi anser att 
A-sektionen skulle dra nytta av att, tydligt för omgivning, vara knutet till en fysisk plats. Det 
bör tillverkas sådana A:n, förhoppningsvis i våra välutrustade verkstäder, och sedan monteras. 
Slutligen bör det hållas en invigningsceremoni med bubbel och fanfar. Allt detta bör ske innan 
vårterminsmötet 2018 och vi motionärer tar på oss huvudansvaret för genomförandet av detta.
 
Yrkande: Vi föreslår Höstterminsmötet besluta; 

att    två A-sektions-A tillverkas, i beständigt material, och monteras på   
   A-husets samt IKDCs fasad.
   
att    3000 kronor vardera, alltså totalt 6000 kronor, viks för detta ändamål 

Malin Eriksson & Björn Sjulgård



MOTIONSSVAR TILL
HÖSTTERMINSMÖTET 

2017-11-08

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

MOTIONSSVAR TILL MOTION ANGÅENDE UPPSÄTTNING AV A-SEKTIONS-A:N PÅ 
A-HUSETS SAMT IKDCS FASAD

Styrelsen tycker att motionen bör bifallas, i synnerhet med tanke på att den redan godkänts 
av sektionen på ett tidigare terminsmöte. Då detta är en stor utgift för sektionen som 
kommer synas och gynna sektionen i år framöver anses att pengarna bör tas ur sektionens 
investeringsfond. 

Sektionsstyrelsen yrkar 

att                            mötet bifaller motionen i sin helhet.

att      sektionen gödkänner att 6000 kr tas från Investeringsfonden för detta 
   ändamål.  

Sektionsstyrelsen genom

Tove Hellerström
Ordförande 2017



Motion till höstterminsmöte 
 2017-11-25 

Sektionen för Arkitektur och Industridesign  
inom Teknologkåren vid LTH 

Motion till A-sektionens höstterminsmöte 2017

Angående: Sektionsklädsel 
Motionär: Lovisa Eriksson  

Jag letade igenom alla de andra sektionernas reglementen efter deras formuleringar kring 
sektionsklädseln och till min förvåning så hittade jag inte en enda paragraf om det. Så varför 
måste vi ha så specifikt nedskrivet vad vår sektionsklädsel är? 

Med A-kavajen utstrålar vi att vi är något annat. Många A:are ”skämtar” om att det är för att 
vi är lite bättre och det skapar ett slags vi och dem-tänk som inte känns givande. Vi är inte alla 
ingenjörer men vi är ändå teknologer. Jag upplever att A-kavajen skapar en bild av att vi inte 
är en del av gemenskapen på TLTH vilket är synd. Som student på en teknisk högskola tycker 
jag att det borde vara självklart att man ska få möjligheten att köpa en overall från sin sektion.  

Det första Nollorna frågar när de får höra att vi har kavajer istället för overall är ”varför?” och 
jag har till denna dag fortfarande inte hört ett enda vettigt svar. Overallerna är ju överlägset 
mer funktionella när det kommer till teknologfester och nollning.  

Om jag har förstått det rätt så är A-kavajen en tradition som uppkommit på grund av ett Phøs 
för ett antal år sedan bara missade (eller medvetet undvek) att beställa overaller, och att vi 
tidigare haft overaller. Är det misstaget en tradition vi måste bevara bara för att?  

A-kavajernas ryggmärken är enbart en utgift för sektionen eftersom de inte säljs. Det är även 
stressigt för nollorna att hinna skaffa en kavaj i tid och lyckas stryka på ryggmärket. Många 
inte äger ett strykjärn än och eventet under nollningen där man får sitt ryggmärke är alltid 
kaos trots flera förbättringsförsök. Om klädseln kunde säljas smidigt som färdig produkt via 
sektionen skulle detta kunna undvikas. Ryggmärkena är för övrigt svåra att stryka på, många 
lossnar eller smälter och hela A-kavajen känns överlag som en fattig idé.  

De andra sektionerna brukar göra en gemensam overallbeställning på våren så att de anländer 
innan nollningen börjar. Denna samordning sköts oftast genom Øverphøskollegiet som i sin 
tur brukar utse en overallansvarig på sin sektion. För A-sektionen skulle det isåfall inte vara 
svårare än att beställa tillsammans med de andra sektionerna och specificera våra önskemål på 
färg och tryck. Inköpspris för overaller är ca 280kr/styck och de flesta sektioner säljer sina för 
300kr/styck. Det känns naturligt att beställning och försäljning av overallerna skulle skötas av 
Cermoniutskottet i sammarbete med Phøset.  

Jag vill avsluta med att säga att jag inte är 100% emot A-kavajen men som en sektion 
tillhörande Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola så borde vi åtminstonde sälja 
overaller till våra medlemmar.  

Sida   av  1 2



Jag kräver en sluten omröstning och yrkar på att sektionsmötet beslutar om: 

att stryka §6 Sektionsklädsel i Kapitel 1 i reglementet. 

att ändra i reglementet Kapitel 17 Ceremu §2 Åligganden: 

 byta ut:  ”att ansvara för A-sektionens lager av A-kavajer och tygmärken och 
   tillsammans med Phøset ansvara för inköp samt försäljning av  
   dessa.” 

 till:   ”att ansvara för A-sektionens lager av overaller och tygmärken och 
   tillsammans med Phøset ansvara för inköp samt försäljning av  
   dessa.”

Sida   av  2 2



MOTIONSSVAR TILL
HÖSTTERMINSMÖTET 

2017-11-08

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

MOTIONSSVAR TILL MOTION ANGÅENDE SEKTIONSKLÄDSEL

Styrelsen har i diskussion kring frågan om att införa ouverall varit kluven. Styrelsen anser att 
motionen i sig är väldigt subjektiv, men känns relevant då det är en fråga som kommit upp 
flera gånger sedan A-kavajen infördes. Då det är en så polariserande fråga vill styrelsen inte 
färga sektionen och tar en neutral ställning, vi yrkar på att den slutna omröstningen genomförs 
och styrelsen ställer sig bakom det sektionsmötet beslutar. 

Sektionsstyrelsen yrkar 

att                           mötet genomför en sluten omröstning om motionen i sin helhet. 
  

Sektionsstyrelsen genom

Tove Hellerström
Ordförande 2017



                                           Motion till Höstterminsmötet  

2017-03-30 

 

 

 

 

Sektionen för Arkitektur och Industridesign  

inom teknologkåren vid TLH  

 

MOTION ANGÅENDE  OFFENTLIGGÖRANDE  AV 

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL, ANDRA LÄSNINGEN 

 

      Bakgrund 

 
Sektionens styrelse har möte en gång i veckan och på dessa förs protokoll. Idag har 
sekreteraren som åliggande att anslå dessa på sektionens anslagstavlor efter varje 
möte. Detta innebär att det varje vecka skrivs ut två kopior av protokollet som är 
ämnade till att sitta uppe på sektionens anslagstavlor i 5 läsdagar. Utöver detta har 
sekreteraren även som åliggande att publicera protokollen på sektionens hemsida. 
 
Jag anser att det inte finns ett behov av att anslå protokollen på sektionens 
anslagstavlor då de finns tillgängliga på sektionens hemsida för de som är intresserade 
av att läsa dem och att det i dagsläget kostar både pengar och ger en negativ effekt på 
miljön att skriva ut protokollen. En kopia av varje protokoll skrivs även ut för att 
arkiveras av sekreteraren, vilket gör att papperskopior finns tillgängliga för samtliga 
medlemmar och man frågar efter det. De senaste åren har dessutom protokollen inte 
kommit upp på anslagstavlorna i tid och ibland inte alls. Att ingen sektionsmedlem har 
klagat på att det saknas protokoll på anslagstavlorna indikerar på att ingen heller har 
ett intresse av att läsa dessa på tavlorna, vilket gör att det är en onödig utgift för 
sektionen att ha. 

 
 

Yrkande:   Jag   föreslår   därför   sektionsmötet   besluta;  

 
att i Stadgar Kap 9 Protokoll  §3 Offentliggörande ändra meningen 

“Protokoll enligt Kap 9 §1  och Kap 9 §2 i denna stadga skall, sedan  de 

justerats,   anslås   på   sektionens   anslagstavla   i   minst   5   läsdagar.”    till 
“Protokoll enligt Kap 9 §1  och Kap 9 §2 i denna stadga skall, sedan  de 



justerats, publiceras på  sektionens hemsida i minst ett år”  
 

att i Reglemente Kap 8 Sekreterare §2 Åligganden ändra punkten “att   föra 

protokoll   vid   styrelsemöten   och   sektionsmöten   samt   anslå   dessa   på 

anslagstavlan enligt stadgarnas  Kap 9  §2-3.”  till “att   föra   protokoll   vid 

styrelsemöten   och   sektionsmöten   samt   publicera   dessa   på   sektionens 

hemsida enligt stadgarnas  Kap 9 §2-3.” 
 

att i Reglemente Kap 8 Sekreterare §2  Åligganden ta bort punkten “att 

publicera   mötesprotokoll   på   sektionens   hemsida.”  

 

 
 

 
 
 
 
Matilda Gustafsson 
Sekreterare 2017 



MOTIONSSVAR TILL
HÖSTTERMINSMÖTET 

2017-11-08

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

MOTIONSSVAR TILL MOTION ANGÅENDE OFFENTLIGGÖRANDE AV 
STYRELSEPROTOKOLL

Styrelsen tycker att detta är ett rimligt förslag dels ur ett ekonomiskt, men främst ur ett 
miljövänligt, perspektiv.  

Sektionsstyrelsen yrkar 

att                           bifalla motionen i sin helhet.

Sektionsstyrelsen genom

Tove Hellerström
Ordförande 2017



PROPOSITIONTILL
HÖSTTERMINSMÖTET 

2017-11-08

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

PROPOSITION ANGÅENDE ÅLDERSREKOMMENDATION FÖR PRESIDIET OCH 
SEXMÄSTARE

Bakgrund:

Som firmatecknare och/eller serveringsansvarig måste en ha fyllt 20 enligt tillstånds-
myndigheten för att beviljas serveringstillstånd. Detta för att Sexmästeriet ska kunna bedriva 
sin verksamhet utan förhinder. De som omfattas av denna regel är Sektionsordförande, Vice 
Sektionsordförande, Kassör och Sexmästare.

Sektionsstyrelsen yrkar

att  

Sektionsstyrelsen genom

Tove Hellerström
Ordförande 2017

i Reglemente Kap 4 Sammansättning lägga till paragraf §4     
Åldersrekommendation med texten ”Sexmästaren samt medlemmarna i 
Presidiet rekommenderas ha fyllt 20 år vid tillträdesdatum, detta för att 
A-sektionen ska beviljas serveringstillstånd.”



PROPOSITIONTILL
HÖSTTERMINSMÖTET 

2017-11-08

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

PROPOSITION ANGÅENDE FÖRTYDLIGANDE AV FYLLNADSVAL

Bakgrund:

I dagsläget kan styrelsen enligt Stadgan kapitel 7 §3 fyllnadsvälja styrelseledamöter 
som vakantsatts på terminsmötet i väntan på att godkännas av sektionens medlemmar på 
nästkommande terminsmöte. Vi anser att paragrafen borde förtydligas för att innefatta alla 
poster som väljs av sektionsmötet, för att inte skapa tvetydighet när det gäller fyllnadsval av 
poster som väljs på terminsmötet men inte sitter i styrelsen.

Sektionsstyrelsen yrkar

att

Sektionsstyrelsen genom

Tove Hellerström
Ordförande 2017

i Stadgarna Kap 7 Val §3 Fyllnadsval ändra formuleringen “Fyllnadsval av 
styrelseledamöter kan förrättas av styrelsen till och med nästa terminsmöte 
där sektionens medlemmar beslutar med enkel majoritet om styrelsens 
beslut ska bifallas.” till “Fyllnadsval av styrelseledamöter, samt övriga 
poster som väljs av sektionen på terminsmöte, kan förrättas av styrelsen till 
och med nästa terminsmöte där sektionens medlemmar beslutar med enkel 
majoritet om styrelsens beslut ska bifallas.”



                                                      PROPOSITION 

TILL VÅRTERMINSMÖTET 

                                                                                                       2017-03-30 

 

Sektionen  för Arkitektur  och Industridesign  

inom Teknologkåren  vid LTH  

 

PROPOSITION ANGÅENDE KÅRKONTAKT 

     Bakgrund 

 
Under styrelsemötena sitter det i dagsläget med två stycken kårkontaker vars uppgift 
är att se till att styrelsemötena sker på rätt sätt samt att sektionen  får den information 
från Teknologkåren som behövs. Dessa är inte medlemmar i A-sektionen och har 
därför ingen automatisk yttranderätt i sektionsstyrelsen. I enlighet med TLTHs stadga 
Kapitel 11 Förhandlingordning §11.2 Adjungering får utöver röstberättigad ständigt 
adjungerade närvara med yttrande- och yrkanderätt. Att ha med dem som ständigt 
adjungerande gör även att de finns med på kallelsen, vilket ger en ökad transparens 
angående styrelsens arbete från sektionsmedlemmars sida sett. Vi tycker därför det är 
viktigt att detta står i A-sektionens styrdokument, vilket det inte gör i dagsläget.  
 
 
Sektionsstyrelsen yrkar 
 
att i Stadgarna Kap 11 Sektionsstyrelsen  §6 Adjungering ändra 

formuleringen “Sektionsstyrelsen äger  rätt att adjungera personer  till 
styrelsens sammanträden.  Ständigt adjungerade till styrelsens 
sammanträden  är  revisorerna,  A-sektionens inspektor samt 
Jämlikhetsombud.”  till “Sektionsstyrelsen äger  rätt att adjungera 
personer  till styrelsens sammanträden.  Ständigt adjungerade till 
styrelsens  sammanträden  är  revisorerna,  A-sektionens inspektor, 
Jämlikhetsombud samt  kårkontakter.” 

 
att i Reglemente Kap 4 Sektionsstyrelsen  §3 Ständigt adjungerade ändra 

formuleringen “Ständigt adjungerade till sektionsstyrelsens 



sammanträden  är  i enlighet med  stadgarnas  Kap 11  §6:  revisorerna, 
A-sektionens inspektor samt  Jämlikhetsombud.” till “Ständigt 
adjungerade till sektionsstyrelsens sammanträden  är  i enlighet med 
stadgarnas  Kap 11 §6:  revisorerna,  A-sektionens inspektor, 
Jämlikhetsombud samt  kårkontaker.” 

 
 

Sektionsstyrelsen  genom 
 

 
 
 
Tove Hellerström  
Styrelseordförande 2017 

 
Ordförande 2017



                                                                     Proposition till 
                                                                     Vårterminsmötet  

                                                                    2017-03-30 

 

Sektionen för Arkitektur  och Industridesign  

inom Teknologkåren  vid LTH  

 

PROPOSITION ANGÅENDE OMSTRUKTURERING AV POSTEN HUSMÄSTARE 

      Bakgrund 

 
På A-sektionens vårterminsmöte 2015 röstade sektionen igenom att Skyddombud skulle 
bli en styrelsepost och döpas om till Husmästare. Innan dess låg uppdraget att vara 
Skyddsombud på sektionens ordförande vilket innebar ett ytterligare tungt ansvar för 
ordföranden. För att underlätta för denna samt förenkla tillsättandet av Skyddombud valde 
man att göra det till en styrelsepost som väljs på sektionens vårterminsmöte. Vidare 
döptes posten om till Husmästare. 

Sedan propositionen röstades igenom har den inte fått sin önskade effekt. Ändringarna i 
stadgar och reglemente i enlighet med propositionen gjordes först 2017 och ingen 
Husmästare har funnits på A-sektionen. Som följd är det få som har haft vetskap om att 
Hustmästare ens är en post inom sektionen, än mindre i styrelsen. Dessutom har namnet 
skapat förvirring. Vi i styrelsen anser att postens ursprungliga namn Skyddsombud är 
lättare att förstå då det är en term som används både på de andra sektionerna och är ett 
generellt vedertaget begrepp inom yrkesliv och offentlig förvaltning. 

Idag kommer många av de klagomål och åsikter som finns om lokaler och fysisk 
arbetsmiljö till studieråden, och eftersom vår utbildning och trivsel är i hög grad beroende 
av våra lokaler och fysiska arbetsmiljö, finner vi det lämpligt att Skyddsombuden utses av 
studieråden och därmed har god kontakt med dem. Då A-sektionen innefattar två 
utbildningar, med varsitt hus, föreslår vi även att vi utser två skyddsombud, ett från 



vardera utbildning, som tillsätts av studieråden i början av läsåret. 

Styrelsen består i dagsläget av tretton ledamöter, samt fyra ständigt adjungerande. Så 
många människor kan göra styrelsens arbete mer ineffektivt. Vi anser att 
studierådsordföranden får ha god kontakt med Skyddsombuden och föra vidare deras 
åsikter och information.  

Johnny Åstrand, husprefekt för A-huset, är positiv till denna ändring och vi har fått 
tillstånd från husstyrelsen att ha två skyddsombud om denna proposition röstas igenom.  

  

 
 
Sektionsstyrelsen yrkar 

 
att i stadgarna Kap 11  Sektionsstyrelsen §2 Sammansättning ta bort Husmästare 

i listan över sektionsstyrelsens medlemmar. 
 
att i reglementet ta bort Kap 9 Husmästare  och ändra efterföljande 

kapitelnumrering i enlighet med detta. 
 
att i reglementet lägga till Kap 23 Skyddsombud under Kap 19-23 (tidigare Kap 

20-23) Övriga  funktionärer samt definitionerna: 
 

A-sektionen har  två (2)  skyddsombud,  ett från vartdera program. 
Skyddsombuden är  sektionens kontaktperson angående frågor  som  rör 
lokaler och fysisk arbetsmiljö. Skyddsombudens  uppgift är  främst  att agera 
nätverkande, stöttande och påverkande. De  ska  hålla koll på alla de grupper 
som  arbetar med  studiemiljön så  som  studieråden, verkstadsgrupperna  och 
husstyrelsen. Personen ska  samla  in studenternas åsikter och arbeta aktivt 
för  att driva igenom studenternas förslag gällande lokaler. 

  
23  §1  Val  
Skyddsombuden väljs av studieråden (SRA & SRID).  
  
23  §2  Mandattid  
Skyddsombudens mandatperiod är  ett läsår. 
  
23  §3  Åligganden  



Det åligger ledamöterna:  
att  ingå i husstyrelse samt  HMS-kommitté 
att deltaga på skyddsronder 
att vara A-sektionens kontaktperson angående frågor  som  rör  lokaler och fysisk 
arbetsmiljö 
att ha kontinuerlig kontakt med  studieråden 
att närvara  på SkyX eller liknande sammanträden  anordnade  av TLTH 
att närvara  på eventuella verkstadsmöten med  institutionen och 
verkstadsanställda 
att  samanordna  och vara  kontaktperson för sektionens fria verkstadsgrupper 
att skapa verkstadsgrupper  om  behov finns 

 
att i reglementet Kap 3 Sektionsmöte §2 Vårterminsmöte ta bort Husmästare  i 

listan över poster som ska tillsättas på vårterminsmötet. 
 
att i reglementet Kap 4 Sektionsstyrelsen §1 Sammansättning ändra 

formuleringen ”Vidare består styrelsen av sammankallande för följande 
utskott: SRA, SRID,  InfU,  NärU,  AktU, Sexmästeriet, Phøset och 
Världsmästeriet samt  Husmästare.  Totalt omfattar alltså sektionsstyrelsen 
tretton (13)  ledamöter.” till ”Vidare består styrelsen av sammankallande för 
följande utskott: SRA, SRID,  InfU,  NärU,  AktU, Sexmästeriet, Phøset och 
Världsmästeriet.  Totalt omfattar alltså sektionsstyrelsen tolv (12) 
ledamöter. ” 

 
att i reglementet Kap 12 Studieråden  (SRA & SRID)  §3 Åligganden lägga till 

”att inom sig utse två (2)  Skyddsombud,  ett från vardera  program ”. 
 
 
 
 

 
Sektionsstyrelsen  genom 

 

 
 
 
 
 
Tove Hellerström  
Styrelseordförande 2017 Ordförande 2017


