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Policy för
att vara aktiv på Sektionen för Industriell ekonomi
Ingen sektionsmedlem får ekonomisk ersättning utöver glädjepengarna för det arbete som utförs
på Sektionen. Att vara aktiv handlar om att göra sitt yttersta för att alla ska få det lite bättre och belöningen utgår i form
av erfarenheter, gemenskap, upplevelser och glädje i ett väl utfört arbete.
Det är viktigt att ta vara på tiden som sektionsaktiv av flera anledningar. Dels för att Sektionens välmående och
utveckling hänger på dig men också för att andras arbete beror på dig. Till skillnad från studierna påverkar din insats i
Sektionen andra människor.
Att Sektionen har blivit vad den är idag på så kort tid beror på dessengagerade och drivna studenter. Det är ingen som
ensam har gjort detta utan det är en gemensam prestation av alla aktiva som drivit igenom projekt, tankar och idéer
sedan Sektionen grundades år 2002.
Att av någon anledning tappa viljan och förmågan att jobba vidare kan hända alla och är helt förståeligt. Då är det
viktigt att lämna över sitt uppdrag till någon som vill föra arbetet vidare. Det är inte en skyldighet att alltid föra sitt
yttersta för Sektionenutan skyldigheten är att lämna över till de som vill göra sitt yttersta för Sektionen när det är dags.
Därför ska jag göra mitt bästa för att uppnå nedanstående så länge jag är aktiv inom Sektionen för Industriell ekonomi:

●

Att göra mitt yttersta för att genomföra det arbete jag åtagit mig.

●

Att be om hjälp då arbetsbelastningen blir för stor.

●

Att vara delaktig och arbeta för en god stämning på Sektionen.

●

Att visa respekt mot alla närvarande under mötestillfällen samt att komma påläst till dessa.

●

Att vara informerad om de delar av Sektionens styrdokument som berör mig.

●

Att inte övernatta i någon av Lunds Tekniska Högskolas lokaler.

●

Att inte nyttja Lunds Tekniska Högskolas lokaler till privata ändamål såsom fester.

● Att tillsammans med resten av Sektionen hjälpas åt att driva vårt studentcafé, MaskinerI:et.
●

Att den dagen jag inte kan eller vill uppfylla ovanstående avsäga mig min post.

Post:

__________________________________

Datum:

__________________________________
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__________________________________
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__________________________________
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