
HÖSTTERMINSMÖTE
2022

MÖTESHANDLINGAR



INNEHÅLL

1. Mötesformalia

2. Valberedningens förslag

3. Föredragningslista

4. Resultatrapport för första halvåret 2022

5. Förslag till budget för verksamhetsåret 2023

6. Propositioner

7. Motioner



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).

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
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition angående utskottens åliggande

Angående: Reglementet Kap 9 Utskott §9.1 åligganden

Bakgrund
Policydokumenten är genomröstade och antagna av sektionen och ska därför efterföljas av alla
utskott. I reglementet under utskottens åliggande står att stadgar och reglementen ska efterföljas
men policydokumenten nämns ej.

Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,

att i reglementet Kap 9 Utskott §9.1 åligganden ändra

från att följa sektionens stadgar och reglementen.

till att följa sektionens stadgar, reglementen och policydokument.

Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar
Ordförande för A-sektionen 2022



PROPOSITION TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition angående skyddsombudens arbetsområden

Angående: Reglementet Kap 23 Skyddsombud ändra

Bakgrund,
I reglementets beskrivning av skyddsombud specificeras endast den fysiska arbetsmiljön som
arbetsområde. Sett från universitetets sida ska skyddsombuden även driva frågor som rör den
sociala och organisatoriska arbetsmiljön, men vem som har ansvaret för dessa områden
specificeras inte i reglementet. På grund av att jämlikhetsombudet redan arbetar med den sociala
arbetsmiljön och agerar kontaktperson för dessa frågor bör arbetsmiljöansvaret delas upp mellan
jämlikhetsombudet och skyddsombuden. För att de som sitter på posterna ska kunna genomföra
uppdragen väl bör de även gå på universitetets utbildning för studerandeskyddsombud.

Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,

att i reglementet Kap 23 Skyddsombud §23 ändra ‘

från Skyddsombud

till Skyddsombud med huvudansvar för organisatorisk och fysisk arbetsmiljö.

att i reglementet Kap 23 Skyddsombud ändra



från Skyddsombuden är sektionens kontaktperson angående frågor som rör lokaler och fysisk

arbetsmiljö.

till Skyddsombuden är sektionens kontaktperson angående frågor som rör fysisk och

organisatorisk arbetsmiljö.

att i reglementet Kap 23 Skyddsombud §23.3 åligganden ändra

från att vara A-sektionens kontaktperson angående frågor som rör lokaler och fysisk

arbetsmiljö.

till att vara A-sektionens kontaktperson angående frågor som rör fysisk och organisatorisk

arbetsmiljö.

att i reglementet Kap 23 Skyddsombud §23.3 åligganden lägga till

att delta på universitetets utbildning för studerandeskyddsombud.

att i reglementet Kap 19 Jämlikhetsombud §19.2 åligganden lägga till

att vara sektionens kontaktperson och hjälp för medlemmar som anser sig särbehandlade

av personer kopplade till högskolan och programmen på grund av någon av följande,

eller andra, grunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk

tillhörighet, funktionshinder, trosuppfattning, sexuel läggning, familjesituation,

socioekonomisk bakgrund, studieresultat och/eller politisk uppfattning.



att i reglementet Kap 19 Jämlikhetsombud §19.2 åligganden lägga till

att agera studerandeskyddsombud med ansvar för den sociala arbetsmiljön samt delta på

universitetets utbildning för studerandeskyddsombud.

Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar
Ordförande för A-sektionen 2022



PROPOSITION TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition angående Policy för likabehandling

Bakgrund,
I samarbete med JämlikA har sektionsstyrelsen skrivit en policy för likabehandling som omfattar
sektionens verksamhet. Genom att sektionen har en policy för likabehandling förtydligas
sektionens värderingar och policyn kan även stötta i fall då kriser behöver hanteras.

Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,

att i policydokumentet lägga till

Policy för likabehandling

Historik
Denna policy lades fram som förslag på Höstterminsmötet 2022.

Syfte
Syftet med denna policy är att kommunicera de värderingar rörande likabehandling som A-sektionen
inom TLTH ska präglas av, samt att ge riktlinjer för hur sektionen och dess funktionärer ska jobba utifrån
dessa värderingar. Policyn lägger även grunden för en åtgärdsplan att arbeta utefter för att säkerställa att
värderingarna efterlevs.

A-sektionens Policy för likabehandling är ett tillägg till, och står under, Teknologkårens Policy för
likabehandling.

Likabehandling
Alla medlemmar ska känna sig välkomna och representerade på A-sektionen. Varje sektionsmedlem, samt
andra som berörs av A-sektionens verksamhet, ska ha frihet till att uttrycka sig själv, sina åsikter och



tankar. Vi visar varandra respekt och ger varandra förutsättningar för att kunna delta och må bra i
sektionsgemenskapen. Alla medlemmar ska få samma goda möjlighet att påverka och vara delaktiga i
sektionens arbete.

A-sektionen tillåter inte, och verkar aktivt för att förebygga:

- Diskriminering och kränkande särbehandling: Att någon individ eller grupp behandlas
annorlunda eller åsidosätts på grund av ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, psykisk eller fysisk
funktionsnedsättning, familjesituation, politisk uppfattning, socioekonomisk bakgrund eller
studieresultat.

- Härskartekniker: Olika metoder av social manipulation med vilka en grupp eller individ
säkerställer en position som är dominant gentemot andra. Dessa tekniker innefattar bland annat
osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av
skuld och skam, objektifiering, gaslighting, samt hot om våld och våld.

- Trakasserier: Kränkande handlingar mot grupper eller individer. En händelse eller miljö
betraktas som kränkande om någon person känt sig kränkt av den.

- Missbruk av maktposition: Sektionsmedlemmar som använder sin ansvarspost inom
A-sektionen till sin egen, eller den egna gruppens, fördel.

- Utfrysning: Systematisk exkludering av individer eller grupper. Det kan visa sig genom
uteslutande från sektionens informationsflöde, sämre möjlighet att söka specifika poster eller att
drabbad grupp eller individ känner sig ovälkommen att engagera sig som funktionär inom
A-sektionens verksamhet.

Åtaganden
A-sektionen arbetar både proaktivt (förebyggande) och reaktivt (aktivt) för att förebygga förekomsten av
diskriminering, kränkande särbehandling, härskartekniker, trakasserier och utfrysning.

Proaktivt
- A-sektionen ska ha ett systematiskt likabehandlingsarbete som genomsyrar alla led i

sektionen. Utskotten och sektionsstyrelsen ska tillsammans besluta om vision och
målsättning, samt utvärdera likabehandlingsarbetet varje år enligt följande:

- Utskottsordförande inleder våren med att diskutera likabehandlingsarbetet inom
utskottet och besluta om målsättning och vision för kommande kalenderår
tillsammans med utskottets medlemmar. Presidiet ska besluta om målsättning och
vision för styrelsens arbete för kommande år. Målsättning och vision för varje
enskilt utskott samt presidiet diskuteras och godkänns senast på vårens fjärde
styrelsemöte.



- Utskottsordförande ska kontinuerligt påminna funktionärer om beslutad vision
och målsättning vid planering och genomförande av utskottets verksamhet.

- I slutet av hösten ska samtliga utskott, respektive styrelsen, utvärdera
likabehandlingsarbetet med utgångspunkt i beslutade målsättningar och vision för
året tillsammans med jämlikhetsombudet. Utvärderingen diskuteras och
sammanställs inom höstterminens sista månad.

- A-sektionens jämlikhetsombud är ansvarig för att sammanställa utskottens och
presidiets målsättning och vision för det kommande året. Sammanfattningen ska
godkännas av samtliga styrelseledamöter och finnas tillgänglig på A-sektionens
hemsida senast den första mars.

- Beslutade målsättningar, vision, och utvärderingen av arbetet inom respektive
utskott och presidiet ska inkluderas i verksamhetsberättelsen.

Reaktivt

- Alla funktionärer inom A-sektionen har ett ansvar att uppmärksamma händelser inom sektionens
verksamhet som strider mot denna policy och vid incident rapportera förloppet till sektionens
jämlikhetsombud, alternativt studiesocialt ansvarig på TLTH.

- Sektionsstyrelsen äger rätten att ställa in evenemang som strider mot eller riskerar strida mot
denna policy.

- Om en styrelsemedlem eller jämlikhetsombudet i A-sektionen agerar på ett sätt som strider mot
denna policy ska ärendet lämnas över till Teknologkåren.

- Det beslutsorgan som valt in en funktionär äger rätten att avsätta densamma om hen agerar på ett
sätt som strider mot denna policy.

- Presidiet ansvarar för att händelser följs upp centralt och förebyggs i framtiden.

- Alla likabehandlingsärenden ska behandlas med respekt och diskretion. Den utsattas önskemål
angående åtgärder, anonymitet och informationsspridning ska alltid tas i beaktande och endast
frångås vid goda skäl och efter att den utsatte informerats om detta.

Bilaga 1

Om du upplever eller har upplevt diskriminering eller kränkande särbehandling, härskartekniker,
trakasserier, eller utfrysning inom A-sektionens verksamhet kan du alltid kontakta A-sektionens
jämlikhetsombud eller en ledamot i A-sektionens styrelse. Det är viktigt att sektionen får information om
incidenter så att likabehandlingsarbetet kan förbättras och att framtida diskriminering kan förebyggas. Det
är aldrig ditt fel om du utsätts för diskriminering eller trakasserier.



- Det är upp till dig att bestämma om, och vem, du kontaktar. Du kan:
- Kontakta den person eller grupp som har utsatt dig för diskriminering eller trakasserier
- Kontakta sektionens jämlikhetsombud
- Kontakta en ledamot i A-sektionens styrelse.
- Kontakta studiesocialt ansvarig inom Teknologkåren
- Anonymt skriva till A-sektionens Jämlikhetsombud via kontaktformuläret.

Jämlikhetsombudet kan då ta upplysningen vidare till lämplig instans. Kontaktformuläret
finns tillgänglig på A-sektionens hemsida under kontakt.

Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar
Ordförande för A-sektionen 2022



PROPOSITION TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Proposition angående ansvar kring policydokument

Bakgrund,
Genom att utse ett ansvarigt utskott för de olika policydokumenten skapas en större försäkran
kring att dessa efterföljs och uppdateras.

Sektionsstyrelsen yrkar därför att sektionsmötet beslutar,

att i reglementet Kap 16 Ceremoniutskottet §16.2 åligganden lägga till

att ansvara för att policydokumentet för sektionens medaljer och insignier efterföljs och

hålls uppdaterat.

att ansvara för att policydokumentet för anmodningar och inbjudningar efterföljs och

hålls uppdaterat.

att i reglementet Kap 18 Internationellautskotten §18.3 åligganden lägga till

att ansvara för att policydokumentet för internationalisering efterföljs och hålls

uppdaterat.

Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar
Ordförande för A-sektionen 2022



MOTION TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motion om införskaffande av kamera till sektionen

Angående: Reglementet Kap 15 INFU §15.2 Åligganden

Motionär: Marcus Bonder

Bakgrund
Minnen är alltid kul att ha, men man minns inte alltid allting eller så vill man ibland
bara föreviga någonting I reglementet Kap 15 INFU §15.2 Åligganden går att läsa “att
ansvara för att fotodokumentation sker vid så många av sektionens arrangemang som
möjligt”. Idag sker detta väldigt sporadiskt och sker det är det med privatpersoners
egna utrustning, vilket ofta försvårar sammanställning av material. Jag anser därför att
det är långt många fler än bara InfU som hade gynnats av införskaffande av en kamera
till sektionen

Jag yrkar därför sektionsmötet besluta;

att Ge Informationsutskottet i uppdrag att till sektionsstyrelsen lägga fram förslag på kamera,
och eventuell tillhörande utrustning som kan nyttjas i hela sektionens
verksamhet (foto/film/ljudupptagning). Vartefter sektionsstyrelsen fattar beslut
om att godkänna/neka inköp.



MOTIONSSVAR TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motionssvar till motion om införskaffande av kamera till sektionen

Styrelsen ställer sig bakom motionen.

Styrelsen yrkar på att bifalla motionen i sin helhet.

Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar
Ordförande för A-sektionen 2022



MOTION TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motion om att Øverpepparen/na bör skriva verksamhetsberättelse och
testamente

Angående: Reglementet Kap 17 Phøset §17.2 Åligganden

Motionär: Phöset

Bakgrund

I reglementet står det idag inte att avgående överpepparen/na ska ha någon slags överlämning
till nya överpeppare/na. Det skapar förvirrelse angående Øverpeppares/nas roll och hur arbetet
under våren och nollningen sker. Som hjälpmedel till Øverpepparen/na föreslår vi därför att det
ska skrivas en verksamhetsberättelse och ett testamente för att underlätta Øverpepparens/nas
arbete och struktur under våren.

Phöset yrkar därför sektionsmötet besluta;

att i Reglementet Kap 17 Phøset §17.2 Åligganden lägga till

att överpepparen/överpepparna skriver verksamhetsberättelse och testamente.



MOTIONSSVAR TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motionssvar till motion om att Øverpepparen/na bör skriva
verksamhetsberättelse och testamente

Styrelsen ställer sig bakom motionen.

Styrelsen yrkar på att bifalla motionen i sin helhet.

Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar
Ordförande för A-sektionen 2022



MOTION TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motion om förtydligande i stadgan angående förtroendevalda

Angående: Stadgar Kap 16 FUNKTIONÄRER §16.1 Definition

Motionär: Marcus Bonder

Bakgrund
I policydokumentet definierar vi krav för erhållande av hedersmedalj och skalmans aspirant.
För Hedersmedalj krävs att man “innehaft avancerade förtroendeuppdrag”, och för Skalmans
aspirant krävs att man “innehaft förtroendepost i utskott eller varit förtroendevald”. Ingenstans i
sektionens styrdokument definieras dock skillnaden mellan att ha ett förtroendeuppdrag och att
ha ett avancerat förtroendeuppdrag. Vid flertalet tillfällen har diskussion uppstått vad som
kvalificerar ett avancerat förtroendeuppdrag, där slutsats ofta kommit till funktionär invald av
sektionsmöte

Jag yrkar därför sektionsmötet besluta;

att i Stadgar Kap 16 FUNKTIONÄRER §16.1 lägga till

§16.1.1 Förtroendevald
till förtroendevald räknas funktionär invald av sektionsstyrelsen

att i Stadgar Kap 16 FUNKTIONÄRER §16.1 lägga till

§16.1.2 Förtroendevald med avancerat förtroendeuppdrag
till förtroendevald med avancerat förtroendeuppdrag räknas funktionär invald
av sektionsmöte



MOTIONSSVAR TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motionssvar till om förtydligande i stadgan angående förtroendevalda

Styrelsen ställer sig bakom motionen.

Styrelsen yrkar på att bifalla motionen i sin helhet.

Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar
Ordförande för A-sektionen 2022



MOTION TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motion 1 om ändring av Reglementet Kap 24 PROJEKTGRUPPER

Angående: Reglementet Kap 24 PROJEKTGRUPPER §24.2.3 Upplösning
stadigvarande projektgrupp

Motionär: Marcus Bonder

Bakgrund
I reglementet står att det krävs majoritetsomröstning för att en stadigvarande projektgrupp
skall kunna upplösas, men om det är enkel (1/2) eller kvalificerad (2/3) majoritet framgår
inte. Detta bör förtydligas för att undvika oklarheter.

Jag yrkar därför sektionsmötet besluta;

att i Reglementet Kap 24 PROJEKTGRUPPER §24.2.3 Upplösning stadigvarande
projektgrupp ändra

från Vid upplösning av stadigvarande projektgrupp krävs majoritetsröstning vid
sektionsmöte.

till Vid upplösning av stadigvarande projektgrupp krävs beslut med enkel (1/2)
majoritet vid sektionsmöte.



MOTIONSSVAR TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motionssvar till Motion 1 om ändring av Reglementet Kap 24
PROJEKTGRUPPER

Styrelsen ställer sig bakom motionen.

Styrelsen yrkar på att bifalla motionen i sin helhet.

Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar
Ordförande för A-sektionen 2022



MOTION TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motion 2 om ändring av Reglementet Kap 24 PROJEKTGRUPPER

Angående: Reglementet Kap 24 PROJEKTGRUPPER §24.2.4 Sammansättning och

val Motionär: Marcus Bonder

Bakgrund
I reglementet Kap 24 PROJEKTGRUPPER §24.2.4 Sammansättning och val framgår att när
en ny stadigvarande projekgrupp startas så tillfaller projektledarrollen den som sökt om att
starta projektgruppen om inte annat anges i motionen. Framtida projektledare nomineras
sedan av projektgruppen själva och väljs av sektionsstyrelsen. Det framgår dock inte hur
länge en projektledare sitter och hur en ny projektledare väljs om den stadigvarande
projektgruppen inte har några aktiva medlemmar, eller varit aktiv på ett tag.

Jag yrkar därför sektionsmötet besluta;

att i Reglementet Kap 24 PROJEKTGRUPPER §24.2.4 Sammansättning och val ändra

från En stadigvarande projektgrupp ska bestå av minst en (1) projektledare.
Projektledarrollen tillfaller den som sökt om att starta projektgruppen om inte
annat anges. Framtida projektledare nomineras sedan av projektgruppen
själva och väljs av sektionsstyrelsen.

till En stadigvarande projektgrupp ska bestå av minst en (1) projektledare.
Projektledarrollen tillfaller den som sökt om att starta projektgruppen om inte
annat anges. Framtida projektledare nomineras sedan av projektgruppen
själva och väljs av sektionsstyrelsen. Projektledare väljs över ett (1) år.
Saknas det medlemmar i projektgruppen tillfaller rätten att nominera ny
projektledare sektionsstyrelsen, där sektionsmedlemmar själva får anmäla
intresse för projektledarrollen till sektionsstyrelsen



MOTIONSSVAR TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motionssvar till Motion 2 om ändring av Reglementet Kap 24
PROJEKTGRUPPER

Styrelsen ställer sig bakom motionen.

Styrelsen yrkar på att bifalla motionen i sin helhet.

Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar
Ordförande för A-sektionen 2022



MOTION TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motion kring ändring av anmodningar och inbjudningar till Nollegasque

Angående: Policydokument för anmodningar och inbjudningar

Motionär: Phöset

Bakgrund

Sektionens policy angående Nollegasqueanmodningar och inbjudningar är otillräcklig. Personer
som är viktiga för nollningens framgång saknar anmodningar. Att Phöset och peppet inte
anmodas leder till förvirring mellan Sexmästeriet och Phöset. A-husets och IKDCs båda
husprefekter borde inbjudas som tack för att sektionen fått tillgång till lokalerna under
Nollningen. Även tidigare essentiella funktionärer bör anmodas i mån av plats. Dem har tidigare
år blivit frågade och fått komma, men ett tillägg i policyn hade minskat förvirring mellan
Sexmästeriet, nuvarande Phös och tidigvarande Phös.

Phöset yrkar därför sektionsmötet besluta;

att i Policydokument för anmodningar och inbjudningar Nollegasque ändra

från Följande personer skall inbjudas:
● Ordförande
● Inspektor
● Hedersmedlem
● Mottagare av hedersmedalj

Följande personer skall anmodas:
● Styrelsemedlemmar



● Övriga utskottsordföranden
● Förra årets phös och sexmästeri
● Tidigare ordföranden för A-sektionen som fortfarande studerar vid LTH eller som deltog i

förra årets arrangemang
● Kårordförande
● Kårkontakt

till Följande personer skall inbjudas:
● Ordförande
● Inspektor
● Hedersmedlem
● Mottagare av hedersmedalj
● A-Husets husprefekt
● IKDCs husprefekt

Följande personer skall anmodas:
● Styrelsemedlemmar
● Övriga utskottsordföranden
● Förra årets phös och sexmästeri
● Tidigare ordföranden för A-sektionen som fortfarande studerar vid LTH eller som deltog i

förra årets arrangemang
● Kårordförande
● Kårkontakt
● Phöset och Peppare
● Förra årets Phös, i mån av plats
● Nollegeneral och Nolleadmiral
● Eventuella heltidare på kåren från A-Sektionen

Att följande bör tillfrågas:
● Äldre Phös från mer än ett år tillbaka, i mån av plats



PROPOSITION TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2018-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motionssvar till motionen ändringar av anmodningar och inbjudan till
Nollegasque

Bakgrund:
Styrelsen ställer sig delvis bakom motionen, men medhåller ej om en del ändringar.
Anmodningarna skickas ut innan resterande biljetter släpps, därför är det svårt att anmoda någon
i mån om plats. Tillfrågas är vagt och oklart, antingen bör en person bli inbjuden, anmodad eller
inget. Att skriva “tidigare phös” skapar en fråga kring hur många år tillbaka som phösen bör bli
tillfrågade.

Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar:
att i Policydokument för anmodningar och inbjudningar Nollegasque ändra

från Följande personer skall inbjudas:
● Ordförande
● Inspektor
● Hedersmedlem
● Mottagare av hedersmedalj

Följande personer skall anmodas:
● Styrelsemedlemmar
● Övriga utskottsordföranden
● Förra årets phös och sexmästeri
● Tidigare ordföranden för A-sektionen som fortfarande studerar vid LTH eller som deltog i

förra årets arrangemang



● Kårordförande
● Kårkontakt

till Följande personer skall inbjudas:
● Ordförande
● Inspektor
● Hedersmedlem
● Mottagare av hedersmedalj
● A-Husets husprefekt
● IKDCs husprefekt

Följande personer skall anmodas:
● Styrelsemedlemmar
● Övriga utskottsordföranden
● Förra årets sexmästeri
● Tidigare ordföranden för A-sektionen som fortfarande studerar vid LTH eller som deltog i

förra årets arrangemang
● Kårordförande
● Kårkontakt
● Phöset och Peppare
● Nollegeneral och Nolleadmiral
● Eventuella heltidare på kåren från A-Sektionen
● Phös sedan tre år tillbaka

Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar
Ordförande för A-sektionen 2022                      



MOTION TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motion om förtydligande i stadgan angående sektionsmötes utlysande

Angående: Stadgar Kap 4 SEKTIONSMÖTE §4.6 Utlysande

Motionär: Marcus Bonder

Bakgrund

Jag yrkar därför sektionsmötet besluta;

att i Stadgar Kap 4 SEKTIONSMÖTE §4.6 Utlysande ändra

från Kallelse till ordinarie sektionsmöte skall tillställas TLTH och A-sektionens inspektor samt
anslås senast 15 läsdagar, för extra sektionsmöte senast 7 läsdagar, före mötet. Kallelse till två

sektionsmöten får ej föreligga samtidigt.
Föredragningslista med tillhörande handlingar skall tillställas TLTH och
A-sektionens inspektor samt anslås på sektionens anslagstavla minst 5
läsdagar före mötet.

till Kallelse till ordinarie sektionsmöte skall tillställas TLTH och A-sektionens inspektor samt
anslås senast 15 läsdagar, för extra sektionsmöte senast 7 läsdagar, före mötet. Kallelse till två

sektionsmöten får ej föreligga samtidigt.
Föredragningslista med tillhörande handlingar skall tillställas TLTH och
A-sektionens inspektor samt anslås på sektionens anslagstavla, hemsida
och sociala medier minst 5 läsdagar före mötet.



MOTIONSSVAR TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motionssvar till motionom förtydligande i stadgan angående sektionsmötes

Styrelsen ställer sig bakom motionen.

Styrelsen yrkar på att bifalla motionen i sin helhet.

Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar
Ordförande för A-sektionen 2022



MOTION TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motion om förtydligande i stadgan angående entledigande av
funktionärer invalda av sektionsmöte

Angående: Stadgar Kap 16 FUNKTIONÄRER §16.5 Entledigande

Motionär: Marcus Bonder

Bakgrund
När då sittande valberedningsordförande under vt-22 bad om att bli entledigad, uppstod viss
oklarhet i hur detta skulle hanteras. Enligt stadgarna räknas valberedningsordförande som
funktionär och kan entledigas av sektionsstyrelse eller sektionsmöte utan involvering av
revisorer. Valberedningsordförande är dock likt styrelseledamöter invald av sektionsmöte, ett
tyngre uppdrag och av stor betydelse för sektionen varpå kontinuitet är eftersträvansvärt. För
att även upprätthålla valberedningens möjlighet att vara neutral i relation till
sektionsstyrelsen, kan argumenteras att entledigande av valberedningsordförande inte bör
skötas av sektionsstyrelsen och istället med involvering av revisorerna.

Jag yrkar därför sektionsmötet besluta;

att i Stadgar Kap 16 FUNKTIONÄRER §16.5 Entledigande lägga till

§ 16.5.1 Funktionär med avancerat förtroendeuppdrag
Funktionär med avancerat förtroendeuppdrag kan entledigas, om denne själv så
begär med saklig grund, genom enhälligt beslut av revisorerna i väntan på nästa
terminsmöte där sektionens medlemmar beslutar med enkel (1/2) majoritet om
revisorernas beslut ska bifallas. Sådana revisorsbeslut om entledigande av Funktionär
med avancerat förtroendeuppdrag ska protokollföras och stadfästas vid
nästföljande styrelsesammanträde. Om revisorernas beslut inte bifalles av
sektionsmötet skall revisorernas beslut genast upphävas.



MOTIONSSVAR TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motionssvar till motion om förtydligande i stadgan angående entledigande av
funktionärer invalda av sektionsmöte

Styrelsen ställer sig bakom motionen.

Styrelsen yrkar på att bifalla motionen i sin helhet.

Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar
Ordförande för A-sektionen 2022



MOTION TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motion om tillägg till Reglementet Kap 26 FONDER

Angående: Reglementet Kap 26 FONDER §26.2 Åligganden

Motionär: Marcus Bonder

Bakgrund
Det går att nyttja sektionens fonder och sektionsstyrelsen kan godkänna enskilda uttag
under femtusen (5000) kronor, men viss otydligheter råder kring uttag över femtusen (5000)
kronor. Det står inte utskrivet vem som skall ansvara för att ta ställning till sådana uttag,
men det kan anses att större summor över femtusen (5000) kronor bör sektionsmöte ta
ställning till.

Jag yrkar därför sektionsmötet besluta;

att i Reglementet Kap 26 FONDER §26.2 Åligganden ändra

från C. Styrelsen äger rätt att nyttja fonderna inom ramarna för deras ändamål efter beslut av
styrelsemöte eller sektionsmöte. Styrelsemöte kan endast bevilja enskilda uttag
under femtusen (5000) kronor.

till C. Styrelsen äger rätt att nyttja fonderna inom ramarna för deras ändamål efter beslut av
styrelsemöte eller sektionsmöte. Styrelsemöte kan endast bevilja enskilda uttag
under femtusen (5000) kronor. För uttag över femtusen (5000) kronor krävs
beslut med enkel (1/2) majoritet av sektionsmöte



MOTIONSSVAR TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motionssvar till motion angående tillägg till Reglementet Kap 26 FONDER

Styrelsen ställer sig bakom motionen.

Styrelsen yrkar på att bifalla motionen i sin helhet.

Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar
Ordförande för A-sektionen 2022



MOTION TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motion om tillägg till Reglementet Kap 4 SEKTIONSSTYRELSEN

Angående: Reglementet Kap 4 SEKTIONSSTYRELSEN §4.2 Åligganden

Motionär: Marcus Bonder

Bakgrund
Det är inte lätt att komma in som ny i styrelsen och det är lätt att känna stress över att det är
mycket, hur saker går till, och om man gör rätt eller fel. För att underlätta denna infasning
bör sittande styrelsen bjuda in påstigande ledamöter till en överlämning där man går igenom
hur styrelsearbetet fungerar och besvara alla frågor dessa kan tänkas ha.

Jag yrkar därför sektionsmötet besluta;

att i Reglementet Kap 4 SEKTIONSSTYRELSEN §4.2 Åligganden lägga till

att efter ordinarie sektionsmöte bjuda in ledamöter electi till en
gemensam överlämning innan dessa stiger på sina poster



MOTIONSSVAR TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motionssvar till motion om tillägg till Reglementet Kap 4
SEKTIONSSTYRELSEN

Styrelsen ställer sig inte bakom motionen. Styrelsen anser att det redan finns krav på varje
enskild avgående styrelsemedlem att anordna en fullgod överlämning där ledamot electi får svar
på eventuella frågor; utöver detta skall varje avgående styrelsemedlem även bistå ledamot electi
med ett fullgott testamente. Vi som styrelse anser att det kan vara ett förslag till avgående
styrelse att hålla en gemensam överlämning men att detta inte bör ingå i reglementet.

Styrelsen yrkar på att avslå motionen i sin helhet.
Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar
Ordförande för A-sektionen 2022



MOTION TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Skapandet av en vice ordförandepost för SRID. Införandet av en
nominerings- och invalsprocess av en vice ordförande för SRID.

Motionär: Aline Beaumont, ordförande för SRID 2022-2023

Bakgrund
Införandet av vice ordförandepost på SRID skulle fylla en del funktioner.

Att vara en ordförande för ett studieråd kräver mycket av en student. Även med
studierepresentanter stöd så blir det oftast en person som håller i en massa lösa trådar. Ansvaret
att representera studenternas intresse gentemot ledningen på universitetet gör det omöjligt att
pausa SRID-arbetet under intensiva studieperioder eller om man är sjuk. En vice ordförandepost
i SRID skulle underlätta arbetet då det finns en tydlig ersättare för ordförande när denna inte är
tillgänglig.

Studierådet är begränsat av att det finns bara en officiell post på utskottet. Idéer för event, hur
studiemiljön och studierna kan förbättras kommer från studenterna. En ordförandes roll är inte
bara att styra och organisera men även lyfta upp andra studenters idéer och behov. Tyvärr räcker
inte tiden till för alla roller, särskilt när ens ambition som studentrepresentant krockar med kravet
utbildningen ställer på en.

Det gör även att man som utskott inte vågar driva frågor som kräver mer tid eller är långsiktiga.
Man blir tvingad att tänka kortsiktigt då man måste prioritera ens grundläggande uppgifter.
Alternativt driver ordförande dessa långsiktiga frågor men det skapar en ohållbar arbetssituation



som kan kosta dem deras hälsa och studieresultat. En vice ordförande skulle inte bara vara ett
stöd för ordförande utan också skapa möjligheter att driva långsiktiga projekt och planera större
event.

En informell tradition på SRID är att en student från årskurs 2 på kandidaten blir invald som
ordförande. Ordföranden från föregående år blir då kvar under deras sista år på
kandidatutbildningen som stöd för den nya ordföranden. Traditionen är ett sätt för SRID att
överföra erfarenhet och kunskap mellan de olika årskurserna och stärka årskursernas samarbete
inom SRID. Dock har traditionen en stor nackdel om det av olika skäl inte finns en lämplig
kandidat från årskurs 2 eller om ordförande måste kliva av. Då måste en ordförande sitta kvar i
två år, nästkommande ordförande får ingen chans att skola in sig i SRID:s arbete och man
förlorar möjligheten att stärka relationen mellan årskurserna. Traditionen gör också att
mastersstudenter på studierådet får oftast inte en möjlighet att ha en förtroendevald post och
deras inflytande inom utskottet förminskas. En vice ordförandepost skulle skapa större möjlighet
och flexibilitet att sprida ut erfarenhet, förstärka samarbetet mellan olika årskurser och minska
risken att organisatorisk kunskap försvinner.

Yrkande:

Jag föreslår därför sektionsmötet besluta;

att i Reglementet Kap 11 STUDIERÅDEN (SRA & SRID) §11.2 Åligganden lägga till

Att SRID åtminstone inom sig varje termin utdela posten vice ordförande.



MOTIONSSVAR TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motionssvar till motion skapandet av en vice ordförandepost för SRID.
Införandet av en nominerings- och invalsprocess av en vice ordförande för
SRID.

Styrelsen ställer sig inte bakom motionen. Styrelsen anser att att göra motionärens föreslagna
tillägg i reglementet lägger ytterligare arbetsbörda på ordförande för SRID, i motsats till
motionärens önskan. Styrelsen uppmuntrar att dela upp arbetet och anser att exempelvis
vice-poster är ett bra exempel på detta. För att uppmuntra detta anser styrelsen att ett
förtydligande i samtliga utskottsordförandes testamenten kring val av funktionärer för specifika
förtroendeuppdrag bör göras.

Styrelsen yrkar på att avslå motionen i sin helhet.

Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar
Ordförande för A-sektionen 2022



MOTION TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motion angående skapande AV MuzAk - musikalisk projektgrupp

Motionär: Axel Tabbert Frylestam, Didric Brännerud

Bakgrund:

Vi har märkt att många på A-sektionen tycker om att spela, skriva och framföra musik. Många är
skickliga musiker, producenter och DJs. De studenter vi har pratat med har uttryckt intresse av
att få möjlighet att engagera sig och visa upp sin musikaliska sida genom sektionen, och med
sina kursare. Vi har tänkt att MuzAk skall innefatta bland annat ett husband. Utöver det vill vi
även ge möjlighet för DJande då det finns många intresserade.

Vi har just nu kollektiv tillgång till de flesta vanliga instrumenten i flera uppsättningar, dessa kan
vi ta med till en början och därför slippa behov av ekonomiskt stöd direkt.

Anledningen till att vi gör denna motion är att vi vet att det finns många som är intresserade av
musik, och vi tror att en mer officiell organisation skulle göra att folk vill ta steget och engagera
sig. Vi är beredda att lägga ner tid och resurser på att få igång och driva det här, och vi vet att det
finns många fler som vill hjälpa oss.

Vi yrkar därför att sektionsmötet beslutar,

att

i reglementet KAP 24 Projektgrupper lägga till



§24.3.3MuzAk

MuzAk är en projektgrupp med mål att främja och förvalta musikintresset på a-sektionen.

§24.3.3.1 Verksamhetsår

MuzAk:s verksamhetsår sträcker sig med kalenderåret.

§24.3.3.2 Sammansättning och val

MuzAk:s tidigare projektledare bereder valet för nästkommande projektledare, denna väljs in
genom styrelsen. Den nya projektledaren bereder valet av sin arbetsgrupp av funktionärer.

§24.3.3.3 Kontaktperson

MuzAk:s kontaktperson är vice ordförande för a-sektionen.

§24.3.3.4 Åligganden

Det åligger MuzAk och dess projektledare:

att upprätthålla ett husband på a-sektionen

att erbjuda möjligheten till underhållning på A-sektionens event



MOTIONSSVAR TILL
HÖSTTERMINSMÖTET

2022-11-16

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motionssvar till motion angående skapande AV MuzAk - musikalisk
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Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motion angående skapande av insPu

Motionär: Emilia Poole Jönsson, Sofie Gruvesäter, Matilda Widen, Douglas Barclay, Sarah
Camitz

Bakgrund
Att vara en arkitekt eller designer är en komplex och mångfacetterad yrkesroll som kan anses
beröra ett brett spektra av ämnen: estetik, formgivning, psykologi, etik, moral, logistik, ekonomi,
teknik, retorik och kommunikation. Mot bakgrund av detta kan det anses rimligt att blivande
arkitekter och designer under sin utbildning exponeras för en bredd. insPu vill därför bidra till att
understryka den tvärvetenskapliga aspekter av arkitektur och design genom att uppmuntra
A-sektionens medlemmar att delta i och göra önskemål om föreläsningar och workshops samt
delta i designtävlingar som insPu anordnar.

insPu understryker även att det är designerns och arkitektens jobb att ge form till omvärlden och
att hens förmåga att göra det förbättras och vässas när hen har en bättre förståelse för hur den
fungerar.

Vi yrkar därför att sektionsmötet beslutar,

att

i reglementet KAP 24 Projektgrupper lägga till

§24.3.4 insPu



insPu är en projektgrupp under A-sektionen som ser arkitektur och design som mångfacetterade
och tvärvetenskapliga yrkesroller som av sina yrkespersoner kräver kunskaper inom ett brett
spektra av ämnen.

§24.3.4.1 Verksamhetsår

insPus verksamhetsår sträcker sig med kalenderåret.

§24.3.4.2 Sammansättning och val

insPu:s tidigare projektledare bereder valet för nästkommande projektledare, denna väljs in
genom styrelsen. Den nya projektledaren bereder valet av sin arbetsgrupp av funktionärer.

§24.3.4.3 Kontaktperson

insPus kontaktperson är vice ordförande för a-sektionen.

§24.3.4.4 Åligganden

Det åligger insPus och dess projektledare:
att anordna föreläsningar, workshops och design-och-arkitektur-tävlingar för sektionens
medlemmar.

att efter avslutat verksamhetsår skriva testamente.

att
rollen som projektledare tillfaller Emilia Poole Jönsson
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Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Motion angående införande av posten hållbarhetssamordnare

Motionär: Motion Saga Dalhammar och Sanna Karlsson

Bakgrund
Under VT22 beslutade Styrelsen att låta Saga Dalhammar och Sanna Karlsson utreda införandet
av en projektgrupp för att ta fram förslag för miljösamordnare på sektionen. Vi har därefter i
samråd med andra representanter från övriga sektioners miljöinitiativ utrett hur en sådan
projektgrupp kan implementeras. Det gemensamma arbetet i miljögruppen har lett till att flera
sektioner tillsatt hållbarhetsansvariga. Detta har sedan lett fram till införandet av Miljökollegiet
vid TLTH och denna motion. Vi upplever i och med att miljökollegiet nu blivit officiellt på
TLTH och varje sektion bör representeras att det blivit mer relevant att föreslå en post för
miljöansvarig direkt än att arbeta vidare med en projektgrupp.

Arbetsgruppen har kommit fram till att det tidigare namnet miljösamordnare är onödigt smalt
och att hållbarhetssamordnare är ett namn som öppnar för att postens innehavare kan ägna sig åt
ett bredare spektra av frågor. Miljösamordnare kan kopplas till studiemiljöansvarig, vilket inte är
avsikten.

Postens arbetsområde formas av dess innehavare utifrån sektionens policydokument för
miljöarbete. För att posten ska vara attraktiv yrkas att hållbarhetssamordnaren ingår i ett annat
utskott. Dessa kan då även samarbeta på projekt. Vi föreslår att Hållbarhetssamordnaren arbetar
med JämlikA, då dessa då kan samarbeta i frågor som gäller social hållbarhet.

Då samordnare inte möjligtvis kan ha full insikt i sektionens olika verksamheter ska intresserade
funktio närer inom varje utskott utses till hållbarhetsstödjare. Deras uppgift är att agera brygga
och bidra med information och ideer till hållbarhetssamordnaren som då kan ta mer informerade
initiativ.
Motion: Hållbarhetssamordnare Sida 2 av 2

Yrkande

Vi yrkar därför att sektionsmötet beslutar

att i Reglemente under Övriga Funktionärer lägga till posten Hållbarhetssamordnare med



följande reglamentetext

§9.32 Hållbarhetssamordnare
§9.32.1 Beskrivning
Hållbarhetssamordnare ansvarar för att leda sektionens hållbarhetsarbete
och samarbetar med Jämlikhetsombud i frågor angående social hållbarhet.
Sammansättning och val
Hållbarhetssamordnare väljs av styrelsen i samråd med jämlikhetsombud
under vårterminen, senast till terminens 6e styrelsemöte.
§9.32.3 Åligganden
Det åligger Hållbarhetssamordnare

att upprätthålla, administrera och uppdatera sektionens policy för miljöar
bete.

att sprida information och dokumentation om hållbarhetsfrågor till sektio
nens medlemmar och aktiva.

att rapportera resultaten av hållbarhetsarbetet till sektionsstyrelsen genom
antingen muntligt samtal eller skriftlig rapport.

att stimulera och engagera sektionsmedlemmar genom sitt arbete, för att
på så vis involvera fler i hållbarhetsarbetet.

att agera representant för A-sektionen inom TLTHs Miljökollegium och del
ta i möten där.

att skriva testamente till sina efterträdare.

att Hållbarhetssamordnare ska få tack i samma utsträckning som ledamöter för JämlikA.

att Lägga till åliggande för utskottsordförande: "utse hållbarhetsstödjare som i samråd med
håll barhetssamordnare ansvarar för utskottets hållbarhetsarbete".

I A-sektionens tjänst,

Saga Dalhammar, Sanna Karlsson
Arbetsgruppen för miljösamordnare
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Motionssvar till motion angående införandet av posten
hållbarhetssamordnare

Styrelsen håller med om syftet med motionen dock ej metoden för att nå målet. Styrelsen anser
att lägga funktionärsposten under jämlikA kan inte är den bästa lösningen. Dels då
hållbarhetssamordnarens uppdrag inte stämmer överens med jämlikas och då det riskar att bli
diskussioner som inte rör jämlikas uppdrag under jämlikas mötes tid. Styrelsen anser det bättre
att ändra hustomtens beskrivning och åligganden samt göra hustomte till en grupp med fler
funktionärer.

Sektionsstyrelsen yrkar att sektionsmötet beslutar

att I Reglementet KAP 22 HUSTOMTE ändra

från Hustomten har till uppgift att hålla efter sektionens lokaler, förråd och utrustning samt
se till så att dessa hålls i ett ypperligt skick. Hustomten ska i största möjliga mån arbeta
för en positiv utveckling av dessa. Alternativ titulering för Hustomte är Husförman.

till Hustomten har till uppgift att hålla efter sektionens lokaler, förråd och utrustning samt se
till så att dessa hålls i ett ypperligt skick. Hustomten ska i största möjliga mån arbeta för
en positiv utveckling av dessa. Hustomte ansvarar för att leda samt granska sektionens
hållbarhetsarbete och sprida intresset för miljöarbetet bland sektionens medlemmar.

att i Reglementet KAP 22 HUSTOMTE §22.1 Sammansättning och val ändra

från Hustomte väljs av vårterminsmötet



till Hustomte väljs av vårterminsmötet. Vidare bör finnas en eller flera övriga funktionärer att
bistå Hustomten. Valen görs av sektionsstyrelsen, där Hustomten bereder valet.

Dessa kallas nissar.

att I reglementet KAP 22 HUSTOMTE §22.3 Åligganden ändra

från Det åligger Hustomten:

till Det åligger Hustomten och dess nissar:

att I reglementet KAP 22 HUSTOMTE §22.3 Åligganden lägga till

att att upprätthålla, administrera och uppdatera sektionens policy för miljöarbete.

att sprida information och dokumentation om hållbarhetsfrågor till sektionens
medlemmar och aktiva.

att rapportera resultaten av hållbarhetsarbetet till sektionsstyrelsen genom antingen
muntligt samtal eller skriftlig rapport.

att stimulera och engagera sektionsmedlemmar genom sitt arbete, för att på så vis
involvera fler i hållbarhetsarbetet.

att agera representant för A-sektionen inom TLTHs Miljökollegium och delta i möten där.



Sektionsstyrelsen genom

Elvira Stålhammar
Ordförande för A-sektionen 2022




