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Mötesprotokoll
Höstterminsmöte, I-sektionen
Gällande samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LTH
Tid: måndag 18 november klockan 17.00
Plats: Maskinhusets sal M:B, LTH
Ärenden:
1. Mötet öppnas
Ordförande Johan Ekman förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande
Inspektor Andreas Norrman föreslogs. Mötet beslutade att välja Andreas Norrman till
mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
Anne Riise Åberg föreslogs. Mötet beslutade att välja Anne Riise Åberg till
mötessekreterare.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Josefine Olsson och Kajsa Ryding föreslogs. Mötet beslutade att välja Josefine Olsson
och Kajsa Ryding till justeringsmän och rösträknare.
5. Godkännande av dagordning och mötets utlysande
Mötet fanns behörigt utlyst. Olle Wikmans motion drogs tillbaka och ingen annan
mötesdeltagare valde att lyfta den. Styrelsen föreslog att välja de förtroendeposter med
motkandidater först, därefter övriga förtroendeposter. Förslaget godkändes av mötet. Till
sist gjordes en redaktionell ändring och val av Ordförande för Näringslivsgruppen, som
fallit bort från dagordningen, lades till dagordningen.
6. Presentation av föregående sektionsstyrelses verksamhetsberättelse
Föregående sektionsordförande Marcus Witting presenterade föregående
sektionsstyrelses verksamhetsberättelse.
7. Presentation av föregående sektionsrevisorers verksamhetsberättelse
Föregående sektionsrevisorer Ludwig Schönbeck och Jacob Adamowicz presenterade sin
verksamhetsberättelse. Revisorerna rekommenderade att bevilja ansvarsfrihet för
föregående sektionsstyrelse och funktionärer.
8. Fråga om ansvarsfrihet för sektionens föregående styrelse och övriga funktionärer
Mötet beslutade att bevilja föregående styrelse och övriga funktionärer ansvarsfrihet.
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9. Kassören rapporterar I
a. Föregående år
Resultatet för verksamhetsåret 12/13 var cirka 83 000 kronor och
omsättningen var knappt 1,3 miljoner.
b. Presentation av budgetrevidering
Jacob Adamowicz presenterade budgetrevideringen och tog upp de största
förändringarna. Mötet godkände budgetrevideringen. Tillgång till
budgetrevideringen fås genom att maila Jacob på kassor@isek.se.
10. Sektionsstyrelse, utskott och grupper informerar om pågående aktiviteter
a. Arbetslivsutskottet (AU)
AU har fortsatt att utbilda och förebereda sektionsmedlemmar för arbetslivet. En
förändring är att de numera fakturerar själva. Efter att Mentorsgruppen bytt plats
i organisationen är AU något mindre men är fortfarande ett stort utskott och har
därför jobbat mycket för att få en bra sammanhållning i gruppen.
b. Näringslivsgruppen (NGI)
Det har gått bra för NGI i höst och de kommer troligen att slå budget igen. I
februari kommer NGI ha en Stockholmsresa där de kommer besöka 8 stycken
företag. Det kommer vara en del managementkonsult företag men också företag i
andra branscher.
c. Börsgruppen (BGI)
Börsgruppen har precis genomfört en lyckad Stockholmsresa och planerar inför
vårens Londonresa. Senare i veckan ska de även hålla i en
introduktionsföreläsning i finans.
d. Casegruppen
Caseordförande Mattias Mellhorn var ej närvarande. Valberedningens förslag till
efterträdare, Wilhelm Henriksson, meddelade att han skulle berätta mer om
Casegruppen under sitt anförande senare under mötet.
e. INKA
INKA kommer gå av stapeln den 30 januari 2014. Just nu har de 17 företag klara
för mässan och siktar på sammanlagt 20 företag.
f. Informationsutskottet (Info)
I-type och fotokatalogen är snart klara. Målet för informationsutskottet är som
alltid att nå ut med information till sektionens medlemmar. De har även som mål
att fler av sektionens medlemmar ska vara engagerade i I-type och att göra
årsboken dubbelt så tjock i år.
g. Aktivitetsutskottet (Ivent)
Ivents mål är som alltid att skapa bättre sammanhållning och sprida glädje på
sektionen, vilket de gör genom att anordna många event av olika karaktär.
h. CafI
CafI har rekryterat många nya efter sommaren, och mycket av arbetet har bestått
i komma in i jobbet i M-café. De siktar på att anordna en brunch i nästa
läsperiod.
i. SRI
SRI har precis fått in alla CEQ och jobbar med att sammanställa och utvärdera
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dessa. Ett par mål de har är att de jobbar på att få igenom anonyma
tentor på LTH och att de skulle vilja att I-sektionen hade studiekvällar
en gång i veckan. SRI informerade även om att de just nu rekryterar
och uppmanade de som känner sig intresserade att söka.
Prylet
Försäljningen har gått bra under hösten och man har i princip sålt slut den gamla
kollektionen. De jobbar nu med att utveckla en ny kollektion och tar gärna emot
idéer och förslag till denna. De vill även få igång en webshop för sina produkter.
Alumnutskottet, AlumnI
AlumnI har under hösten bland annat anordnat en inspirationsföreläsning och
haft en afterwork för alumner. Ett mål de jobbar mot är att hitta ett koncept för
alumner att på ett organiserat sätt komma tillbaka och hälsa på i Lund.
Mentorsgruppen
Mentorsprogrammet går bra, de har denna höst 22 stycken mentorspar. Det
interna mentorsprogrammet går fortfarande att söka för ettor som vill ha en
mentor i en högre årskurs.
SexI
SexI har återhämtat sig efter nollningen och tar gärna emot förslag på fester från
sektionsmedlemmarna.
Källaren
Källaren jobbar på inför höstterminens sista I-pub. De håller även på att spåna på
ett helt nytt event.
SpexI
SpexI spexar på. De ser fram emot julmiddagen då de ska spexa.
Internationella utskottet, InUtI
InUtI planerar för fullt för påskens InUtI-resa. Ett mål de har är att öka
sektionens ESTIEM närvaro, och i januari kommer de tillsammans med
Chalmers anordna ett ESTIEM event, där runt 20 I-are från hela Europa
kommer delta.
Jämställdhetsombud, JämO
Jämställdhetsombuden på de olika sektionerna håller nu på att utvärdera LTH:s
värdegrund. Jämställdhetsombud Emma Malmström har även tagit fram en
jämlikhetspolicy för sektionen.
Skyddsombud, SkyO
Efter att V-huset har renoverats är det M-husets tur. Detta kommer dröja ett tag,
men när det är dags är det till sektionens skyddsombud man ska vända sig.
Skyddsombud Louise Lyckvik informerade även om att alla sektionens
medlemmar är försäkrade i skolan, och att om något händer där kan man höra av
sig till SkyO som kan se om man kan få ersättning.
Phöset
Phöset är nöjda och stolta över nollningen. De håller just nu på att sammanfatta
alla sina erfarenheter i ett testamente som de ska överlämna till nästa års phös.
Kårfullmäktige
Det pågår just nu val till kårfullmäktige och de nuvarande representanterna
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uppmanade alla att rösta på I-sektionens kandidater så att I-sektionen
kan göra sin röst hörd i kåren.
u. Ordförande
Sektionsordförande Johan Ekman informerade om vad styrelsen jobbat med
under hösten. Styrelsen har jobbat hårt för att genomföra en rättvis
rekryteringsprocess. De har även tagit fram långsiktiga mål för sektionen och ett
förslag på en Seniorsgrupp. Något styrelsen ska jobba mer med under året är ett
förslag på en PR-grupp på sektionen.
11. Presentation av sektionens övergripande mål
Sektionsstyrelsen har utformat övergripande mål för hela sektionen. Dessa presenterades
och möjlighet att komma med input till styrelsen efter mötet gavs.
12. Presentation av förslag på Seniors-grupp
Sektionsstyrelsen har tagit fram ett förslag på en Seniors-grupp. Förslaget presenterades,
mötet gav sina åsikter och även möjligheten att komma med input efter sektionsmötet
gavs.
13. Uppföljning av beslut från vårterminsmöte 2013
Beslutsunderlag Bilaga 1
Mötet beslutade att bifalla den andra läsningen i sin helhet.
14. Propositioner
a. Propositioner angående ändringar i stadgar
Beslutsunderlag Bilaga 2
Mötet beslutade att bifalla förslaget i sin helhet.
b. Propositioner angående ändringar i reglemente
Beslutsunderlag Bilaga 3
Proposition angående införande av I-bandet i reglementet
Förslaget presenterades och diskuterades. Mötet beslutade efter handuppräckning
att inte bifalla propositionen angående införande av I-bandet i reglementet.
Proposition angående ändring av fonder
Förslaget presenterades och diskuterades. Mötet beslutade att bifalla
propositionen angående ändring av fonder.
15. Kassören rapporterar II
a. Förslag till fördelning av budgetöverskott
Förslaget presenterades och godkändes av mötet.
16. Motioner
Beslutsunderlag Bilaga 4
Mötet beslutade att bifalla förslaget i sin helhet.
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17. Val av poster i sektionsstyrelsen och övriga förtroendeposter
Beslutsunderlag Bilaga 5
a. Överphös
Valberedningens förslag: Björn Sanders
Motkandidat: Carl Hjelm
Valberedningen presenterade sitt förslag. Båda kandidaterna presenterade sig och
svarade på frågor. Mötet beslutade efter sluten omröstning att välja Björn
Sanders till överphös.
b. Ordförande för Internationella utskottet (InUtI)
Valberedningens förslag: Anna Klackenberg
Motkandidat: Alexander Dryselius
Valberedningen presenterade sitt förslag. Båda kandidaterna presenterade sig och
svarade på frågor. Mötet beslutade efter sluten omröstning att välja Alexander
Dryselius till ordförande för Internationella utskottet.
c. Sexmästare
Valberedningens förslag: Anna Norelius
Valberedningen presenterade sitt förslag. Anna Norelius presenterade sig och
svarade på frågor. Mötet beslutade att välja Anna Norelius till Sexmästare.
d. Ordförande för Aktivitetsutskottet (Ivent)
Valberedningens förslag: Cornelia Ehrenberg
Valberedningen presenterade sitt förslag. Cornelia Ehrenberg presenterade sig
och svarade på frågor. Mötet beslutade att välja Cornelia Ehrenberg till
Ordförande för Aktivitetsutskottet.
e. Ordförande för Arbetslivsutskottet (AU)
Valberedningens förslag: Frans Wåhlin
Valberedningen presenterade sitt förslag. Frans Wåhlin presenterade sig och
svarade på frågor. Mötet beslutade att välja Frans Wåhlin till Ordförande för
Arbetslivsutskottet
f. Ordförande för Informationsutskottet (Info)
Valberedningens förslag: Johanna Clarin
Valberedningen presenterade sitt förslag. Johanna Clarin presenterade sig och
svarade på frågor. Mötet beslutade att välja Johanna Clarin till Ordförande för
Informationsutskottet.
g. Prylgeneral
Valberedningens förslag: Pontus Akervall.
Valberedningen presenterade sitt förslag. Pontus Akervall presenterade sig och
svarade på frågor. Mötet beslutade att välja Pontus Akervall till Prylgeneral.
h. Representanter till Valberedning
Valberedningens förslag: Carl Bergman, Erik Hansson, Patrik Karlsson.
Valberedningen presenterade sitt förslag. Patrik Hansson var ej närvarande
eftersom hann denna termin studerar utomlands. Övriga kandidater presenterade
sig och svarade på frågor. Mötet beslutade att välja Carl Bergman, Erik Hansson
och Patrik Karlsson till representanter för valberedningen.
i. Cafémästare
Valberedningens förslag: Charlie Hedhav.
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Valberedningen presenterade sitt förslag. Charlie Hedhav presenterade
sig och svarade på frågor. Mötet beslutade att välja Charlie Hedhav till
Cafémästare.
Ordförande för Casegruppen
Valberedningens förslag: Wilhelm Henriksson
Valberedningen presenterade sitt förslag. Wilhelm Henriksson presenterade sig
och svarade på frågor. Mötet beslutade att välja Wilhelm Henriksson till
Ordförande för Casegruppen.
Ordförande för Näringslivsgruppen (NGI)
Valberedningens förslag: Timmy Andersson
Valberedningen presenterade sitt förslag. Timmy Andersson presenterade sig och
svarade på frågor. Mötet beslutade att välja Timmy Andersson till Ordförande
för Näringslivsgruppen.
Skyddsombud
Posten som Skyddsombud var vakant. Johan Lyckenvik föreslogs. Johan
Lyckenvik presenterade sig och svarade på frågor. Mötet beslutade att välja Johan
Lyckenvik till Skyddsombud.
Jämställdhetsombud
Valberedningens förslag: Emma Malmström, Tone Riise Åberg
Valberedningen presenterade sitt förslag. Båda kandidaterna presenterade sig och
svarade på frågor. Mötet beslutade att välja Emma Malmström och Tone Riise
Åberg som jämställdhetsombud.
Representanter till TLTH:s valnämnd
Posterna till TLTH:s valnämnd var vakanta. Jacob Adamowicz föreslogs. Jacob
presenterade sig och mötet beslutade att välja Jacob Adamowicz till representant
till TLTH:s valnämnd.

18. Övriga frågor och ärenden
Avgående förtroendevalda tackades för sin insats under året.
19. Mötet avslutas
Sektionsordförande Johan Ekman avslutade mötet klockan 23.00.

Anne Riise Åberg
Sekreterare

Kajsa Ryding
Justerare
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Föreslaget tillägg:
§10 Presidiet
§10:1 Sammansättning
Presidiet utgörs av ordförande, vice ordförande, kassör och administrativt ansvarig.
§10:2 Åligganden
Det åligger Presidiet att:
a) förbereda sektionsstyrelsens möten
b) verka för långsiktigt arbete inom styrelsen
c) sammanträda enskilt som Presidie, förslagsvis innan varje styrelsemöte
!
I tillägg till detta görs erforderliga ändringar av numrering.

Motivering
För att bättre återspegla Presidiets och Styrelsens arbetssätt är det dags att föra in Presidiet i stadgarna
och reglemente. Presidiets nuvarande arbetssätt antogs i ett förslag på VT-mötet 2012.
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§3:9 Vårterminsmöte&&
Nuvarande formulering:
j) Val av ansvarig för Mentorsgruppen enligt reglemente.
k) Val av ansvarig för Casegruppen enligt reglemente.
Föreslagen formulering:
j) Val av ordförande för Mentorsgruppen enligt reglemente.
k) Val av ordförande för Casegruppen enligt reglemente.
Motivering
Det är inte en ansvarig utan en ordförande som ska väljas.

!!

&
!

5<&=0%$."2$3"1.&
§3:9 Vårterminsmöte
Föreslaget tillägg:
Lägga till följande:
p) Val av representanter till valberedningen
!
I tillägg till detta görs erforderliga ändringar av numrering.
Motivering
Valet av representanter till valberedningen saknas under §3.9
vårterminsmöte.
!
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§3:6 Extra sektionsmöte&
Nuvarande formulering:
Extra sektionsmöte skall sammankallas då:
a) sektionens styrelse så kräver.
b) sektionens revisorer så kräver.
c) minst en fjärdedel av sektionens medlemmar så kräver.
Föreslaget tillägg:
d) sektionens inspektor så kräver.
I tillägg till detta görs erforderliga ändringar av numrering.
Motivering
Inspektorn skall enligt §8:1 i stadgarna “stödja, syna och ägna uppmärksamhet åt sektionens
verksamhet.” Under §8:1 Åligganden går det att läsa att inspektorn är skyldig att “c) rapportera om
misshälligheter i sektionens verksamhet till lämplig instans.” Eftersom att sektionens högsta beslutande
organ är sektionsmötena, bör dessa anses vara en “lämplig instans”; följaktligen bör inspektor få lov att
kalla till sektionsmöte.
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§9:4 Sammanträde
Nuvarande formulering:
Styrelsen sammanträder på kallelse av sektionens ordförande, dock minst fyra gånger per termin, samt i
övrigt då sektionens revisorer eller någon av styrelseledamöterna så kräver.
Föreslagen ändring:
Styrelsen sammanträder på kallelse av sektionens ordförande, dock minst fyra gånger per termin, samt i
övrigt då sektionens revisorer, inspektor eller någon av styrelseledamöterna så kräver.
Motivering
Inspektorn skall enligt §8:1 i stadgarna “stödja, syna och ägna uppmärksamhet åt sektionens
verksamhet.” Under §8:1 åligganden går det att läsa att inspektorn är skyldig att “c) rapportera om
misshälligheter i sektionens verksamhet till lämplig instans.” Därför bör inspektor få lov att
sammankalla till styrelsemöte.
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§9:5 Beslut
Nuvarande formulering:
Styrelsen är beslutsmässig om minst 4 styrelsemedlemmar, däribland två av följande är närvarande:
ordförande, vice ordförande eller kassör. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.
Föreslagen ändring:
Styrelsen är beslutsmässig om minst sex(6) styrelsemedlemmar, däribland två av följande är närvarande:
ordförande, vice ordförande eller kassör. Vid lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.

Motivering
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§10:10 Alumnutskottet
§10:10:1 Sammansättning
Nuvarande formulering:
Alumnutskottet består av ordförande för alumnutskottet, samt erforderligt antal övriga funktionärer i
enlighet med alumnutskottets reglemente.
Föreslagen ändring:
Alumnutskottet består av ordförande för alumnutskottet, samt erforderligt antal övriga funktionärer i
enlighet med alumnutskottets reglemente. Alumnutskottet verkar tillsammans med Mentorsgruppen.

Motivering
Mentorsgruppen föreslås flytta till AlumnI för att stärka det samarbete som redan finns idag och på så
sätt gynna sektionen.
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§10:6 Arbetslivsutskottet&
Nuvarande formulering:
§10:6:1 Sammansättning
Arbetslivsutskottet består av utskottsordförande och eventuell vice utskottsordförande samt ordförande
för de grupper som på något sätt arbetar med näringslivet. Dessa är NGI, INKA, Casegruppen och
Mentorsgruppen.
Föreslagen formulering:
§10:6:1 Sammansättning
Arbetslivsutskottet består av utskottsordförande, eventuell vice utskottsordförande samt
Näringslivsgruppen, Börsgruppen, INKA-gruppen och Casegruppen.
!
Motivering
Tidigare felaktig formulering eftersom hela grupperna ingår i utskottet och inte bara
gruppordförandena. Mentorsgruppen inte längre är en del av Arbetslivsutskottet.
!!
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§13:7 Rekrytering
Nuvarande formulering:
Vid vakanta platser skall allmän utlysning ske innan rekryteringsprocessen påbörjas. Erforderligt antal
personer att rekrytera fastslås av sektionsstyrelsen i samråd med berörd utskotts/gruppordförande.
Föreslagen ändring:
Vid vakanta platser skall allmän utlysning ske innan rekryteringsprocessen påbörjas. Erforderligt antal
personer att rekrytera fastslås av berörd utskotts/gruppordförande i samråd med sektionsstyrelsen.
Motivering
Detta skulle återspegla hur beslutet görs och verksamheter sköts
idag.

!

!"#$%$&'&(&)*+,+-"."+/0*&$/%10/20&3/2*"/%$*&$4&-.$2%$*&
!

)*+,+-"."+/&$/%10/20&3/2*"/%&$4&5$/2$.,0*"+2&67*&
+*267*$/20&67*&8/.0*/$."+/0##$&9.-:+..0.&
;<&=*%$/"-$."+/&
§3:9 Vårterminsmöte
Tidigare formulering:
Val av sektionsordförande, vice sektionsordförande, kassör, administrativt ansvarig,
ordförande för Studierådet, ordförande för Internationella utskottet och ordförande
för Alumnutskottet.
Föreslagen ändring:
Val av sektionsordförande, vice sektionsordförande, kassör, administrativt ansvarig,
ordförande för Studierådet och ordförande för Alumnutskottet.
§3:10 Höstterminsmöte
Tidigare formulering:
Val av Sexmästare, Arbetslivsutskottsordförande, Näringslivsgruppsordförande,
ordförande för Informationsutskottet och ordförande för Aktivitetsutskottet.
Föreslagen ändring:
Val av Sexmästare, Arbetslivsutskottsordförande, Näringslivsgruppsordförande,
ordförande för Informationsutskottet, ordförande för Aktivitetsutskottet och
ordförande för Internationella utskottet.

Motivering
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§9:5 Beslut
Nuvarande formulering:
Styrelsen är beslutsmässig om minst sex(6) styrelsemedlemmar, däribland två av följande
är närvarande: ordförande, vice ordförande eller kassör. Vid lika röstetal är ordförandes
röst utslagsgivande.
Föreslagen ändring:
Styrelsen är beslutsmässig om minst sex(6) styrelsemedlemmar, däribland två av följande
är närvarande: ordförande, vice ordförande, kassör eller administrativt ansvarig. Vid
lika röstetal är ordförandes röst utslagsgivande.
Motivering
Administrativt ansvarig är en del av presidiet och bereder tillsammans med resten av presidiet
styrelsens möten. Administrativt ansvarig borde ha samma beslutsbefogenheter som resten av
presidiet.

Proposition angående ändring av antal läsdagar innan
sektionsmöte för inlämnande av fråga
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§3.11 Ärenden
Nuvarande formulering:
Medlemmar som önskar få fråga behandlad på sektionsmötet skall skriftligen inlämna
denna till styrelsen senast åtta läsdagar före mötet. I fråga som ej varit upptagen på
dagordningen kan beslut ej fattas om mötets deltagare är däremot. För avgörande fråga
som är föremål för omröstning krävs enkel majoritet vid sektionsmötet.
Föreslagen ändring:
Medlemmar som önskar få fråga behandlad på sektionsmötet skall skriftligen inlämna
denna till styrelsen senast sju läsdagar före mötet. I fråga som ej varit upptagen på
dagordningen kan beslut ej fattas om mötets deltagare är däremot. För avgörande fråga
som är föremål för omröstning krävs enkel majoritet vid sektionsmötet.
Motivering
För ändring av stadgar och reglemente gäller att ändringsförslag ska inlämnas till styrelsen senast sju
läsdagar innan sektionsmötet. Eftersom det inte finns någon särskild anledning att en fråga som ska
behandlas behöver inkomma en dag tidigare, bör det för enkelhetens skull vara samma tidsgräns för
både allmänna frågor och ändringsförslag för stadgar och reglemente.
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§13:3 Åligganden
Nuvarande formulering:
Det åligger sektionens funktionärer att:
a) följa sektionens stadgar och reglementen.
b) på alla sätt verka för sektionens bästa.
c) att varje termin underteckna samt följa aktivapolicyn för posten.
Förslagen ändring:
Det åligger sektionens funktionärer att:
a) följa sektionens stadgar och reglementen.
b) på alla sätt verka för sektionens bästa.
c) vid starten av sin tid som funktionär underteckna aktivapolicyn.
Motivering
Det bör vara tillräckligt att endast göra detta första gången man blir aktiv på sektionen och en sådan
ändring skulle även bättre spegla hur verksamheten fungerar idag.
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Föreslaget tillägg:
§4:12 I-bandet
I-bandets främsta uppgift är sprida glädje genom att framträda på vissa av sektionens
evenemang.
Det åligger I-bandet att:
a) utse en eller flera funktionärer, helst från olika årskurser, som tillsammans
med Kapellmästaren aktivt ska verka för I-bandets åligganden.
b) uppträda på de sektionsarrangemang där det av sektionen efterfrågas.
c) vara väl förbereda och inrepeterade inför spelningar
§4:12:1 Kapellmästare
Det åligger kapellmästaren:
a) att sammankalla till möte och rep inför spelningar
b) att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare senast vid
överlämningstillfälle.
c) att verka för ett gott samarbete och regelbunden kontakt med såväl övriga
sektioner som Kåren centralt med avseende på egna ansvarsområden.
d) Att ansvara för I-bandets ekonomi
e) att kontinuerligt hålla Sektionen uppdaterad och informerad om
verksamheten genom en av kontakt med Spexmästaren.

Motivering

I-bandet har en längre tid varit en del av sektionens verksamhet och bör därför tas med i
reglementet och få glädjepengar.
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Nuvarande formulering:

§5 Fonder
Avsättningar till för sektionen viktiga ändamål skall göras i därtill ägnade fonder.

§5:1 Fonden för rekreation
Fonden ska användas för att stärka sammanhållningen och engagemanget inom sektionen genom
arrangerade helger för sektionens funktionärer.

§5:2 Projektfonden

För att ta till vara på sektionsmedlemmarnas entusiasm och idéer finns projektpotten. Ur den kan
pengar sökas för arrangemang som involverar eller på annat sätt gynnar sektionens medlemmar.
Styrelsen behandlar och beslutar om inkomna äskanden.

§5:3 Bilfonden
Fonden har för avseende att helt eller delvis finansiera sektionsbilen.

§5:4 Tandemfonden
Fonden har för avseende att helt eller delvis finansiera sektionens deltagande i den årligen
återkommande Tandemstafetten.

§5:5 Karnevalsfonden
Fonden har för avseende att helt eller delvis finansiera sektionens deltagande i Lundakarnevalen.

§5:6 Nollningsfonden
Fonden har för avseende att helt eller delvis finansiera sektionens nollning.!
!!

!

Föreslagen ny formulering:

§5 Fonder
Avsättningar till för sektionen viktiga ändamål skall göras i därtill ägnade fonder.

§5:1 Jubileumsfonden
Fonden har för avsikt att delvis finansiera sektionens jubileumsfirande och att periodisera
kostnaden för anordnandet över flera år.

§5:2 Karnevalsfonden
Fonden har för avsikt att delvis finansiera sektionens deltagande i Lundakarnevalen och
att periodisera kostnaden för deltagandet över flera år.

§5:3 Konferensfonden

Fonden har för avsikt att delvis finansiera sektionens anordnande av I-konferens i Lund
och att periodisera kostnaden för anordnandet över flera år.

§5:4 ESTIEM-fonden
Fonden har för avsikt att delvis finansiera sektionens anordnande av ESTIEMevenemang i Lund och periodisera kostnaden för anordnandet över flera år.

§5:5 Projektfonden

Fonden har för avsikt att ta till vara på sektionsmedlemmarnas entusiasm och idéer
genom ekonomiskt stöd. Ur projektfonden kan pengar sökas för arrangemang som
involverar eller på annat sätt gynnar sektionens medlemmar.

§5:6 Nollningsfonden
Fonden har för avsikt att hjälpa till att finansiera nollningen vid särskilda ekonomiska
behov.

§5:7 Lokalfonden

Fonden har för avsikt att finansiera renovering av och inköp till våra egna lokaler samt
lokaler som används gemensamt med Maskinsektionen.

§5:8 Skade- och förlustfonden
Fonden ska användas för att ersätta uppkomna skador på utrustning och lokaler samt
ersätta eventuell förlust av egendom.

§5:9 Investeringsfonden
Fonden har för avsikt att användas till större investeringar som syftar till att gynna
sektionens medlemmar.
Motivering

Fonderna syftar till att periodisera kostnader, finnas som reserv vid oförutsedda händelser
och för att finansiera evenemang och investeringar som gynnar sektionens medlemmar. Den
nya formuleringen för fonderna speglar detta bättre.
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Motionär: Emma Malmström
Yrkande: Att ändra namn från ”Jämställdhetsombud” till ”Likabehandlingsombud”.
Stadgeändringar: Erforderliga namnbyten görs i stadgarna, där det står
Jämställdhetsombud ska istället stå Likabehandlingsombud.
Reglementesändringar: Erforderliga namnbyten görs i reglementet, där det står
Jämställdhetsombud ska istället stå Likabehandlingsombud.
Motivering
Då Jämo arbetar med många olika typer av likabehandlingsfrågor känns det som namnet
”Jämställdhetsombud” inte riktigt ger en korrekt bild av posten. Att istället ha
”likabehandlingsombud” som namn på posten skulle underlätta. Det är även ett önskemål från kåren
att alla sektioners namn på denna post bör vara ”likabehandlingsombud”.
!

&
&

=+3.-#8-,8&1*+"*,88>$.&

!
Eftersom namnet Likabehandlingsombud ger en mer korrekt bild av posten och kåren
önskar att vi gör ändringen så står styrelsen bakom beslutet.
Därför yrkar styrelsen på
att
bifalla motionen i sin helhet.

)*+"*,&$,%/-,0-&671#"<9-+8?*#"@3&4A.&B(8-<+"*,-,&
Motionär: Emma Malmström
Yrkande: Att lägga till ”Jämlikhetspolicy för I sektionen” (se bilaga nedan) till våra
styrdokument
Motivering
I dagsläget har I-sektionen ingen jämlikhetspolicy. En jämlikhetspolicy är viktig då den kan förklara för
andra vad I-sektionen har för värdegrund och hur man arbetar med likabehandlingsfrågor. Internt är
det viktigt att hela tiden arbeta efter denna policy.
!

Emma Malmström (JämO)

Jämlikhetspolicy för I-sektionen
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All I-sektionens verksamhet ska medvetet bedrivas på ett sådant sätt att alla känner sig
välkomna och blir jämlikt behandlade.
I-sektionen accepterar inte att en individ eller grupp utsätts för negativ särbehandling
eller värderas annorlunda på grund av t.ex:
•
•
•
•
•
•
•

Kön
Ålder
Könsöverskridande identitet
Etnisk tillhörighet
Funktionshinder
Religion
Sexuell läggning

Härskartekniker samt social särbehandling på grund av studieresultat är inte heller
accepterat på I-sektionen.
Det är alltid den person som anser sig vara utsatt som avgör vad som är kränkande.

I-sektionen skall verka för
att verksamheten präglas av jämlikhet och likabehandling.
att verksamheten i möjligaste mån planeras på ett sådant sätt att alla kan delta.
att en diskussion om jämlikhet kontinuerligt hålls inom sektionen.
att alla aktiva är medvetna om vilka attityder och värderingar man förmedlar till
medlemmarna.
att följa upp kränkande händelser och förhindra att liknande situationer uppstår.
att genom attitydförändrande arbete förebygga diskriminering inom sektionen.

&

&=+3.-#8-,8&1*+"*,88>$.&

!
Styrelsen tycker att det är bra att sektionen har en jämlikhetspolicy.
Därför yrkar styrelsen på
att
bifalla motionen i sin helhet.
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