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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).
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
röstar du genom det digitala röstsystemet. Vid tekniskt haveri används lappar där du
skriver namnet på personen du röstar på, som du sedan 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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PROPOSITION TILL
VÅRTERMINSMÖTET
2021-04-20
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Proposition angående tillägg av diskrimineringsgrunder
Bakgrund,
då tidigare beskrivning av jämlikhetombudets uppgift inte innefattade lagens sju olika
dikskrimineringsgrunder (§4. Diskrimineringslag (2008:567)) ämnar denna proposition att utöka
jämlikhetsombudets uppdrag till att omfatta alla grunder.
Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,
att
inkludera ålder samt könsöverskridande identitet eller uttryck bland de
diskrimineringsgrunder som inkluderas i Jämlikhetsombudets uppgift.
från Jämlikhetsombudets uppgift är att arbeta för att alla medlemmar alltid ska känna sig
välkomna på sektionen och i sin utbildning, oavsett kön, ekonomisk- eller social bakgrund,
etnisk- eller religiös tillhörighet och sexuell läggning.
till
Jämlikhetsombudets uppgift är att arbeta för att alla medlemmar alltid ska känna sig
välkomna på sektionen och i sin utbildning, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, ålder, ekonomisk- eller social bakgrund, etnisk- eller religiös tillhörighet, sexuell
läggning eller funktionsvariation.

Sektionsstyrelsen genom

Oliver Mouratidis
Ordförande för A-sektionen 2021

PROPOSITION TILL
VÅRTERMINSMÖTET
2021-04-20
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Proposition angående korrektur i reglementet, stadgar och
policydokument
Bakgrund,
Under åren har flera fel letat sig in i reglemente, stadgar och policydokumenten. Propositionen
består av att tillåta en korrektur av de fel som uppkommit i dokumenten. Korrigeringen kommer
behandla följande åtgärder: placera in skiljetecken där det saknas, ta bort felaktiga radbrytningar,
korrigera paragrafnummer och hänvisningar till paragrafnummer som inte längre stämmer
överens med vad de en gång refererade till. Ingen information i form av text kommer raderas
eller tillsättas.
Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,
att
presidiet fram till nästkommande sektionsmöte tillåts korrigera reglemente, stadgar samt
policydokument.

att
åtgärderna som tillåts är att korrigera felstavningar, placera in skiljetecken där de saknas,
ta bort felaktiga radbrytningar, korrigera paragrafnummer samt korrigera hänvisningar som
refererar till felaktig paragraf.

att

sittande revisorer läser igenom och beslutar om avslag eller godkännande av korrektur.

Sektionsstyrelsen genom

Oliver Mouratidis
Ordförande för A-sektionen 2021
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VÅRTERMINSMÖTET
2021-04-20
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Proposition angående jubileumsbal
Bakgrund, A-sektionen inom TLTH grundades 11 november 1965. Detta innebär att sektionen i
november 2020 firar 55 år. Under hösten 2015 firade sektionen 50 år med en jubileumsbal med
tillhörande ballunch dagen därpå. 2020 önskade styrelsen att kunna ordna ett liknande
evenemang och ville därför tillsätta ett antal balgeneraler för att ta sig an denna uppgift. Dock
blev balen inställd på grund av rådande situation. Styrelsen 2021 vill därför igen öppna upp för
möjligheten att hålla jubileumsbalen på hösten.
Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,
att
styrelsen utreder möjligheten att ha den tidigare planerade jubileumsbalen, eller annat
motsvarande jubileumsfirande, för A-sektionens 55-årsjubileum.

att

styrelsen tillsätter 2 balgeneraler som får i uppgift att planera jubileumsbalen.

Sektionsstyrelsen genom

Oliver Mouratidis
Ordförande för A-sektionen 2021
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Proposition angående att låta Sångmästarna tillhöra Sexmästeriet
Bakgrund,
Sångmästarna tillhör för närvarande Ceremoniutskottet, något som inte fungerat så bra av flera
anledningar. Ett av problemen är att de redan nu får ta del av Sexmästeriets tack- och
glädjebudget i form av “jobbargodis” och mat vid varje sittning, trots att de inte är med i
utskottet. De behöver också ha mer kontakt med och få mer information från Sexmästeriet än
Ceremoniutskottet och då är det mer logiskt att de ska tillhöra Sexmästeriet. Det skulle också bli
lättare att ha kontakt med motsvarande sångmästare på andra sektioner, som för det mesta tillhör
sexmästeriet och då kan kommunikation ske via sexmästarkollegiet.
Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,
att

i reglementet Kap 16 Ceremoniutskottet §16.2 Åligganden stryka
“att inom sig välja en eller flera Sångmästare för att ansvara att leda sången vid
sektionsanknutna fester.”

att

i reglementet Kap 13 Sexmästeriet §13.2 Åligganden lägga till
“att inom sig välja en eller flera Sångmästare för att ansvara att leda sången vid
sektionsanknutna fester.”

Sektionsstyrelsen genom

Oliver Mouratidis
Ordförande för A-sektionen 2021
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Proposition angående valberedning av valberedningsordförande
Bakgrund,
ordförande för valberedningen valbereds nu av den befintliga valberedningen. Detta kan ge
upphov till ett partiskt val av valberedningsordförande och det anses inte vara föreningsmässigt
lämpligt att föreslå sig själv. Valberedning av valberedningsordförande flyttas enligt den nya
processen från valberedningen till styrelsemedlemmar. Intervjuer kommer ske av presidiet
tillsammans med en revisor samt en från valberedningen. Gruppen bidrar endast med material
och presenterar alla kandidater, inte en enskild individ. Detta för att styrelsen inte ska kunna
påverka valet.
Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,
att

I Kap 4 Sektionsstyrelsen, §4.2 Åligganden lägga till följande
“sammanställa en grupp bestående av presidiet, en (1) revisor samt en (1) medlem från
valberedningen, dock ej valberedningsordförande.”
“förbereda och genomföra intervjuer till kandidater för valberedningsordförande.”
“presentera kandidater till valberedningsordförande med tillhörande intervjumaterial på
vårterminsmötet.”

att

i Kap 21 Valberedningen, §21.1 Sammansättning och val ändra

från

“Valberedningens Ordförande väljs av vårterminsmötet. Valberedningen bör vidare bestå av
erforderligt antal övriga ledamöter, dock minst två (2) stycken enligt stadgarnas §6.1.

Ledamöterna bör representera skiljda årskurser och sektionens olika utbildningar.
Val av ledamöterna görs av sektionsstyrelsen, där Valberedningens Ordförande ensam bereder
valet.”

till

att

“Valberedningens Ordförande väljs av vårterminsmötet. Valberedningen bör vidare bestå av
erforderligt antal övriga ledamöter, dock minst två (2) stycken enligt stadgarnas §6.1.
Ledamöterna bör representera skiljda årskurser och sektionens olika utbildningar.
Val av ledamöterna görs av sektionsstyrelsen, där Valberedningens Ordförande ensam bereder
valet.
Valberedningsordförande får inte valbereda sin efterträdare.”

i Kap 21 Valberedningen, §21.3 Åligganden ändra

från

“att alla kandidater till ordförandeposter skall intervjuas och beaktas av Valberedningen innan
Valberedningens förslag fastställes.”

till

“att alla kandidater till ordförandeposter förutom valberedningsordförande skall intervjuas
och beaktas av Valberedningen innan Valberedningens förslag fastställes.”

Sektionsstyrelsen genom

Oliver Mouratidis
Ordförande för A-sektionen 2021

PROPOSITION TILL
VÅRTERMINSMÖTET
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Proposition angående projektgrupper
Bakgrund,
under hösterminsmötet 2020 beslutades det att styrelsen 2021 skulle ansvara för att vidare arbeta
med att färdigställa propositionen om projektgrupper. Vi har nu omarbetat propositionen för att
tydliggöra syfte och verksamhet.
Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,

att

i reglementet Kap 24 Projektgrupper stryka
“§24.1

Sammansättning
Alla sektionens medlemmar äger rätt att ansöka till styrelsen om att starta
en projektgrupp
Projektgrupper startas efter beslut av styrelsen. I förslag till beslut ska
projektnamn, budget, syfte, samt verksamhetsplan med tidsplan inkluderas.
Projektet bör inte överlappa med övrig verksamhet på sektionen och ska
även vara studierelaterat eller tillföra sektionsnytta.

§24.2

Ekonomiskt stöd
Projektgrupper kan söka ekonomiskt stöd från sektionens fonder. Projekt
som omfattar 5000 kr eller mindre beslutas på styrelsemöte. Projekt över
5000 kr beslutas på sektionsmöte.

§24.3

Åliggande

Det åligger projektgrupperna: att driva projekt som gynnar sektionen och
dess medlemmar att hålla kontakten med styrelsen att efter avslutat projekt
skriva verksamhetsberättelse”
att

i reglementet Kap 24 Projektgrupper lägga till
“ §24.1

Temporär projektgrupp

§24.1.1

Sammansättning temporär projektgrupp
Alla sektionens medlemmar äger rätt att ansöka till styrelsen om att starta
en projektgrupp.
Projektgrupper startas efter beslut av styrelsen. I förslag till beslut ska
projektnamn, budget, syfte, samt verksamhetsplan med tidsplan inkluderas.
Projektet skall inte överlappa med övrig verksamhet på sektionen och ska
även vara studierelaterat eller tillföra sektionsnytta.

§24.1.2

Ekonomiskt stöd temporär projektgrupp
Projektgruppen kan söka ekonomiskt stöd från sektionens fonder.

§24.1.3

Åliggande temporär projektgrupp
Det åligger projektgrupperna: att driva projekt som gynnar sektionen och
dess medlemmar att hålla kontakten med styrelsen att efter avslutat
verksamhetsår skriva verksamhetsberättelse.

§24.1.4

Upplösning temporär projektgrupp
Vid avslutat verksamhetsår upplöses gruppen om en ansökan om
förlängning inte godkänns.

§24.2

Stadigvarande projektgrupp

§24.2.1

Sammansättning stadigvarande projektgrupp
Alla sektionens medlemmar äger rätt att ansöka inför sektionsmöte om att
starta en projektgrupp.
Projektgrupper startas efter beslut av sektionsmöte. I förslag till beslut ska
projektnamn, budget, syfte samt verksamhetsplan inkluderas. Projektet
skall inte överlappa med övrig verksamhet på sektionen och ska även vara
studierelaterat eller tillföra sektionsnytta.

§24.2.2

Ekonomiskt stöd stadigvarande projektgrupp

Projektgruppen söker ekonomiskt stöd i form av en budgetpost under
sektionsmöte.

§24.2.3

att

Upplösning stadigvarande projektgrupp
Vid upplösning av stadigvarande projektgrupp krävs majoritetsröstning
vid sektionsmöte.”

i reglementet Kap 6 Vice Ordförande §6.2 Åligganden lägga till
“att verka som kontaktperson mellan A-sektionens styrelse och ansvarig för temporära
projektgrupper som godkänts i enlighet med KAP 24 PROJEKTGRUPPER.”

Sektionsstyrelsen genom

Oliver Mouratidis
Ordförande för A-sektionen 2021

