Bilaga 2. Propositioner

Bilaga 2a. Uppföljning av
propositioner från
Höstterminsmötet 2017

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Proposition angående: Erforderliga korrigeringar sedan organisationsförändringen

HT17

Proposition angående
korrigeringar i stadgar
Bakgrund
Sektionen gick inför kalenderåret 2017 igenom en omfattande strukturell förändring. Under det gångna året har
sektionen anpassat sig till den nya strukturen och det har med tiden på sina ställen uppstått diskrepans mellan
Stadgar, Reglemente och verklighet.
Därför har styrelsen HT17 i ett internt projekt sett över vårt Reglemente och Stadgar i sin helhet med fokus på att
dessa ska:
●
●
●

vara konsekventa
spegla verkligheten
vara professionellt skrivna

I Stadgarna är Valberedningens sammansättning otydligt beskriven. Detta vill vi ändra till ett mer bestämd
gruppkonstellation. Valberedningens mandattider behöver inte heller specificeras då samtliga funktionärers
mandatperioder redan är definierade i Stadgarna. Eventansvarig ska inte behöva anordna sitt bens aktiviteter själv
och vi vill att även nollningen innefattas i Events beskrivning.

Lösning
Därför yrkar vi
att

i STADGAR §4:1 Valberedningen - Sammansättning
ändra från
Sektionens Valberedning utgörs av minst tre och bör ej bestå av fler än fem personer.
Ledamöterna i Valberedningen skall representera minst två olika årskurser.
till
Sektionens Valberedning utgörs av minst tre och ej fler än fem personer. Ledamöterna i
Valberedningen skall representera minst två olika årskurser.

att

i STADGAR §11:8:2 Event - Åligganden
ändra från
Det åligger Eventansvarig att tillgodose Sektionsmedlemmarna med fest- och nöjesaktiviteter
samt övriga arrangemang.
till
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Det åligger Event att tillgodose Sektionsmedlemmarna med fest- och nöjesaktiviteter,
nollning samt övriga arrangemang.
att

i STADGAR §4:4 Valberedningen - Mandatperiod
stryka
Mandatperiod för de valberedningsledamöter som väljs på höstterminsmötet löper
kalenderårsvis, det vill säga från 1 januari till 31 december. Mandatperiod för de
valberedningsledamöter som väljs på vårterminsmötet löper läsårsvis, det vill säga från 1 juli till
30 juni.

Lund, 14 november 2017
STYRELSEN HT17
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Framvaskad proposition
angående
sektionsfärg
Bakgrund
Sektionens sektionsfärg är i stadgarna endast definierad som “vinröd”, vilket Styrelsen finner vagt definierat. De
senaste två åren har en nyans med hexvärde #70002d använts som officiell färg, då detta är färgen som har använts
för den vinröda texten och grafiken i stadgarna.

Lösning
Att lägga till färgens hexkod samt RGB-betäckning i stadgarna
Därför yrkar vi för
att

i STADGAR §1:5 Färg
lägga till
Färgen definieras av hexkod #70002d, CMYK-kod (0, 1, 0.5982, 0.5608) samt RGB (112, 0,
45)

Lund, 14 november 2017
STYRELSEN HT17

Bilaga 2b. Propositioner
angående ändringar i
Reglemente

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Proposition angående: Omfördelning av ansvar i Presidiet

VT18

Proposition angående
Omfördelning av ansvar i Presidiet
Bakgrund
Vice Sektionsordförande har historiskt haft ett internt ansvar, mot Sektionen, till skillnad från Sektionsordförande
som har haft ett externt ansvar. I och med omstruktureringen ser vi ett behov av att ändra Vice Sektionsordförandes
åligganden då de numera täcks av gruppansvariga. För att undvika dubbelarbete tycker vi dessutom att några poster
bör byta kontaktperson i Styrelsen.

Lösning
Därför yrkar vi

att

i REGLEMENTE §2:1 Sektionsordförande
stryka
e) att ansvara för nycklar och access till Sektionens utrymmen.

att

i REGLEMENTE §2:4 Administrativt ansvarig
lägga till
h) att ansvara för nycklar och access till Sektionens utrymmen.

att

i REGLEMENTE §2:2 Vice Sektionsordförande
ändra från
d) att vara kontaktperson gentemot Valberedning, Likabehandlingsombud och Skyddsombud.
till
d) att vara kontaktperson gentemot Likabehandlingsombud.

att

i REGLEMENTE §2:2 Administrativt ansvarig
lägga till
i) att vara kontaktperson gentemot Valberedning.

att

i REGLEMENTE §2:1 Sektionsordförande
lägga till
f) att vara kontaktperson gentemot Inspektor, Seniorskollegiet och Skyddsombud.
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i REGLEMENTE §2:2 Vice Sektionsordförande
lägga till
g) att vara kontaktperson gentemot eventuella projektbaserade/tidsbegränsade evenemang
inom sektionen.

att

i REGLEMENTE §2:4 Administrativt ansvarig
stryka
d) att vara kontaktperson gentemot eventuella projektbaserade/tidsbegränsade evenemang
inom sektionen.

att

i REGLEMENTE §2:2 Vice Sektionsordförande
lägga till
i) att  bistå Sektionsordförande i dennes arbete.

att

i REGLEMENTE §2:2 Vice Sektionsordförande
stryka
b) att övervaka arbetet inom Sektionens grupper, utskott och övriga verksamheter.

Lund 15/04-18
STYRELSEN VT18
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Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Proposition angående: Förrådsutrymmen
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Proposition angående
Förrådsutrymmen
Bakgrund
Idag råder det oklarheter i reglemente om vem/vilka som ansvarar över vilka förråd och vad som ska förvaras i dem.
Styrelsen ser därför en möjlighet att kunna förtydliga detta med en riktlinje och vill därför ta bort allt som har med
förråden att göra ur reglementet för att hantera detta på annat håll.

Lösning
Därför yrkar vi

att

i REGLEMENTE §3:4:3 Prylutskottet
ändra från
Prylutskottets främsta uppgift är att förse Sektionen med relevanta produkter och ansvara för
god ordning i förråd.
till
Prylutskottets främsta uppgift är att förse Sektionen med relevanta produkter.

att

i REGLEMENTE §3:4:3 Prylutskottet
stryka
f) att ansvara för organisering och inventering av Sektionens förråd.

att

i REGLEMENTE §3:2:5:1 Ordförande för Källarmästeriet, Källarmästare
stryka
e) att gemensamt med Eventansvarig ansvara för Events förråd.

Lund 27/3-18
STYRELSEN VT18
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Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
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Proposition angående
Representation i TLTHs kollegier
Bakgrund
Kollegierna inom TLTH består av utskottsordförande som har snarlika verksamheter från de olika sektionerna.
Kollegier fungerar som en brygga mellan sektionerna och deras gemensamma verksamhet, men även som en brygga
mellan utskottsordföranden och TLTH.
Styrelsen har upptäckt att det råder stor inkonsekvens i reglementet när det kommer till kollegierna. En del kollegier
som vi går på nämns aldrig i reglementet och samtidigt ligger vissa åligganden för en del kollegier på fel poster.
Styrelsen har därför gjort en kartläggning över vem som faktiskt går på respektive kollegiemöte. Utefter
kartläggningen har Styrelsen tagit fram följande förändringar i reglementet. Det övergripande syftet med
propositionen är att verklighetsförankra reglementet och göra det mer konsekvent.

Lösning
Därför yrkar vi

att

i REGLEMENTE §2:1 Sektionsordförande
lägga till
j) att som ledamot i TLTH:s Ordförandekollegie fullgöra sina förpliktelser i enlighet med
TLTH:s stadgar och reglemente, samt förespråka Sektionens intressen inom TLTH.

att

i REGLEMENTE §2:2 Vice Sektionsordförande
lägga till
g) att som ledamot i TLTH:s Viceordförandekollegie fullgöra sina förpliktelser i enlighet med
TLTH:s stadgar och reglemente, samt förespråka Sektionens intressen inom TLTH.

att

i REGLEMENTE §2:3 Kassör
lägga till
j) att som ledamot i TLTH:s Pengakollegie fullgöra sina förpliktelser i enlighet med TLTH:s
stadgar och reglemente, samt förespråka Sektionens intressen inom TLTH.

att

i REGLEMENTE §3:2:1 Eventansvarig
stryka
n) att som ledamot i TLTH:s Sexkollegie fullgöra sina förpliktelser i enlighet med TLTH:s
stadgar och reglemente, samt förespråka Sektionens intressen inom TLTH.
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i REGLEMENTE §3:2:3:1 Ordförande för Festmästeriet, Festmästare
lägga till
g) att som ledamot i TLTH:s Sexkollegie fullgöra sina förpliktelser i enlighet med TLTH:s
stadgar och reglemente, samt förespråka Sektionens intressen inom TLTH.

att

i REGLEMENTE §3:2:8:1 Øverphøs
lägga till
f) att som ledamot i TLTH:s Øverphoskollegie fullgöra sina förpliktelser i enlighet med
TLTH:s stadgar och reglemente, samt förespråka Sektionens intressen inom TLTH.

att

i REGLEMENTE §3:1:1 Utbildningsansvarig
stryka
j) att delta i SRX arbete inom TLTH i så hög utsträckning som möjligt.

.
att

i REGLEMENTE §3:4:1 Kommunikationsansvarig
stryka
i) att som ledamot i TLTH:s Informationskollegie fullgöra sina förpliktelse i enlighet med
TLTH:s stadgar och reglemente, samt förespråka Sektionens intressen inom TLTH.

att

i REGLEMENTE §3:4:2:1 Ordförande för Informationsutskottet
lägga till
l) att som ledamot i TLTH:s Informationskollegie fullgöra sina förpliktelser i enlighet med
TLTH:s stadgar och reglemente, samt förespråka Sektionens intressen inom TLTH.

att

i REGLEMENTE §3:3:3:1 Ordförande för Näringslivsutskottet
lägga till
f) att som ledamot i TLTH:s Näringslivskollegie fullgöra sina förpliktelser i enlighet med
TLTH:s stadgar och reglemente, samt förespråka Sektionens intressen inom TLTH.

att

i REGLEMENTE §3:3:4:1 Projektledare för INKA
lägga till
f) att som ledamot i TLTH:s Industrikontaktkollegie fullgöra sina förpliktelser i enlighet med
TLTH:s stadgar och reglemente, samt förespråka Sektionens intressen inom TLTH.

att

i REGLEMENTE §3:5:3:1 Ordförande för Nöjesutskottet
lägga till
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f) att som ledamot i TLTH:s AktU-kollegie fullgöra sina förpliktelser i enlighet med TLTH:s
stadgar och reglemente, samt förespråka Sektionens intressen inom TLTH.

att

i REGLEMENTE §4:8 Världsmästare
ändra från
e) att ansvara för Sektionens representation på möten med Världsmästarkollegiet (VMX).
till
e) att som ledamot i TLTH:s Världsmästarkollegie fullgöra sina förpliktelser i enlighet med
TLTH:s stadgar och reglemente, samt förespråka Sektionens intressen inom TLTH.

att

i REGLEMENTE §3:1:2:1 Ordförande för studierådet
ändra från
f) att delta i SRX arbete inom TLTH i så hög utsträckning som möjligt.
till
f) att som ledamot i TLTH:s Studierådskollegie fullgöra sina förpliktelser i enlighet med
TLTH:s stadgar och reglemente, samt att förespråka Sektionens intressen inom TLTH.

Lund, 16/4-18
STYRELSEN VT18
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Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Proposition angående: Reglementessättning av I-forum
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Proposition angående
Reglementessättning av I-forum
Bakgrund
I-forum har varit ett återkommande och välkommet evenemang i flera år, vars syfte är att främja transparens samt
att hjälpa konstellationer i Sektionen utvecklas. Styrelsen anser att projektgruppen nu bör få en plats i vår
Sektionsstruktur för att säkerställa ett långsiktigt arbete.

Lösning
Därför yrkar vi

att

i REGLEMENTE
lägga till
§4:12 Ansvariga för I-forum
Ansvariga för I-forum ansvarar för att anordna I-forum.

att

i REGLEMENTE §4:12 Ansvariga för I-forum
lägga till
Det åligger I-forum:

a) att planera, koordinera och genomföra I-forum.
b) att föra sammanträdesprotokoll, arkivera dessa samt sköta viss korrespondens.
c) att senast vid överlämningstillfälle utföra en överlämning enligt Policy för
överlämningar.
d) att ansvara för I-forums ekonomi.
e) att ha god kontakt med Styrelsen genom Vice Sektionsordförande.
att

i REGLEMENTE §1 Styrelsen
ändra från
h) att innan höstterminens slut utse två (2) Tandemgeneraler, en (1) Fanbärare, två (2) Her
Tech Future-ansvariga, en (1) representant till TLTH:s valnämnd, en (1) Kapellmästare, två (2)
bilansvariga och en (1) ESTIEM Local Responsible genom att utlysa posterna till hela
Sektionen.
till
h) att innan höstterminens slut utse två (2) Tandemgeneraler, en (1) Fanbärare, två (2) Her
Tech Future-ansvariga, en (1) representant till TLTH:s valnämnd, en (1) Kapellmästare, två (2)
bilansvariga, en (1) ESTIEM Local Responsible och två (2) Ansvariga för I-forum genom att
utlysa posterna till hela Sektionen.
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i REGLEMENTE §2:2 Vice Sektionsordförande
ändra från
d) att vara kontaktperson gentemot Valberedning, Likabehandlingsombud och Skyddsombud.
till
d) att vara kontaktperson gentemot Valberedning, Likabehandlingsombud, Skyddsombud och
Ansvariga för I-forum.

att

i POLICY för engelsk namnsättning
lägga till
The Forum
The Forum Coordinator

Lund, 15/04-18
STYRELSEN VT18
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Proposition angående
Sittningskultur
Bakgrund
I dagsläget ser Eventansvarig till att det finns ett antal ledamöter som känner till alkohollagen och säkerställer att den
efterföljs. Det är Styrelsens åsikt att detta bör införas i reglementet för att säkerställa att detta efterföljs även i
fortsättningen.
Som Sångboksförman styr man sittningar och kan påverka vilken kultur som genomsyrar Sektionens event. Styrelsen
anser att Sångboksförmän därför i sitt arbete ska sträva efter att en sund sittningskultur efterföljs.

Lösning
Därför yrkar vi

att

i REGLEMENTE §3:2:1 Eventansvarig
lägga till
p) att ansvara över att ett erforderligt antal ledamöter inom Event innehar tillräckliga
kunskaper i alkohollagen.

att

i REGLEMENTE §3:2:7 Sångboksförmän
lägga till
d) att verka för en sund sittningskultur.

Lund 16/4-18
STYRELSEN VT18
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Proposition angående
Konsekvens i Reglemente
Bakgrund
Sektionen gick inför kalenderåret 2017 igenom en omfattande strukturell förändring. Under 2017 anpassade
sektionen sig till den nya strukturen och det har med tiden på sina ställen uppstått diskrepans mellan stadgar,
reglemente och verklighet. I ett internt projekt såg Styrelsen HT17 över vårt reglemente och stadgar i sin helhet med
fokus på att dessa ska vara konsekventa, spegla verkligheten och vara professionellt skrivna. I år har styrelsen
fortsatt med det interna projektet med samma intentioner.

Lösning
Därför yrkar vi

att

i REGLEMENTE §1 Sektionsstyrelsen
stryka
g) att ansvara för att förvara den Sektionsansvarige för Karnevalens testamente samt att innan
vårterminens utgång vid år för val av Sektionsansvarig för Karnevalens delge den nya
Sektionsansvarige för Karnevalens den tidigares testamente.

att

i REGLEMENTE §2:1 Sektionsordförande
lägga till
j) att ansvara för att förvara Projektledaren för I-konferensens testamente samt att i samband
med val av Projektledare för I-konferensen delge den nya Projektledaren för I-konferensen
den tidigares testamente.

att

i REGLEMENTE §3:2:1 Eventansvarig
lägga till
p) att ansvara för att förvara Projektledarna för Jubiléets testamente samt att i samband med
val av Projektledare för Jubiléet delge de nya Projektledarna för Jubiléet de tidigares
testamente.

att

i REGLEMENTE §3:5:1 Socialt ansvarig
lägga till
i) att ansvara för att förvara den Sektionsansvarige för Karnevalens testamente samt att i
samband med val av Sektionsansvarig för Karnevalen delge den nya Sektionsansvarige för
Karnevalen den tidigares testamente.

Sida 1 av 5

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Proposition angående: Konsekvens i Reglemente

att

VT18

i REGLEMENTE §2:3 Kassör
ändra från
f) att föra kontinuerlig dialog med ekonomiska kontaktpersoner inom Utbildning, Socialt, och
Kommunikation i syfte att underlätta kassörens ekonomiska uppföljningsarbete.
till
f) att föra kontinuerlig dialog med ordförande för utskott inom Utbildning, Socialt, och
Kommunikation i syfte att underlätta kassörens ekonomiska uppföljningsarbete.

att

i REGLEMENTE §3:1:2:1 Ordförande för Studierådet
stryka
e) att kontinuerligt sköta utbildningsbevakningen på Sektionen.

att

i REGLEMENTE §3:1:2 Studierådet
lägga till
i) att kontinuerligt sköta utbildningsbevakningen på Sektionen.

att

i REGLEMENTE §3:1:3 Caseutskottet
stryka
Caseutskottet skall bestå av en ordförande samt lämpligt antal utskottsmedlemmar.

att

i REGLEMENTE §3:1:4 Mentorsutskottet
stryka
Mentorsprogrammen ska drivas av Mentorsutskottet i vilken det ska finnas en Ordförande
samt lämpligt antal gruppmedlemmar.

att

i REGLEMENTE §3:1:4:1 Ordförande för Mentorsutskottet
stryka
e) att ansvara för kontakten med mentorer och adepter.

att

i REGLEMENTE §3:1:4 Mentorsutskottet
lägga till
h) att ansvara för kontakten med mentorer och adepter.
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i REGLEMENTE §3:1:5:1 Ordförande för Entreprenörskapsutskottet
stryka
d) att verka för god sammanhållning i utskottet.
e) att föra utskottets talan inom Utbildning.

att

i REGLEMENTE §3:2:1 Eventansvarig
stryka
l) att ansvara för att det finns någon att leda sången vid sektionsanknutna fester.

att

i REGLEMENTE §3:2:1 Eventansvarig
ändra från
c) att sammankalla Festmästare, Spexmästare och Källarmästare till ett möte minst en gång per
läsperiod.
till
c) att sammankalla Festmästare, Spexmästare, Källarmästare och Øverphøs till ett möte minst
en gång per läsperiod.

att

i REGLEMENTE §3:2:4 Spexmästeriet
lägga till
g) att sköta fester och arrangemang i samarbete med Phøset under nollningen.

att

i REGLEMENTE §3:2:7 Sångboksförmän
ändra från
c) att ansvara för att Sektionens medlemmar tillgodoses avseende sångmaterial, exempelvis via
sångbok och hemsida.
till
c) att ansvara för att Sektionens medlemmar tillgodoses avseende sångmaterial, exempelvis via
sångbok.

att

i REGLEMENTE §3:2:8 Phøset
stryka
h) att verka för att nollningen delvis finansieras med sponsrade medel.
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i REGLEMENTE §3:2:8:1 Øverphøs
ändra från
a) att sammankalla till Phøsets sammankomster.
till
a) att sammankalla till möte för Phøset minst en gång per läsperiod.

att

i REGLEMENTE §3:2:8:1 Øverphøs
lägga till
f) att verka för ett gott samarbete och regelbunden kontakt med såväl övriga sektioner som
Kåren centralt med avseende på egna ansvarsområden.

att

i REGLEMENTE §3:3:1 Ansvarig för Extern kontakt
lägga till
i) att utse en Vice Ansvarig för Extern Kontakt.

att

i REGLEMENTE §3:3:5 Finansutskottet
stryka
d) att höja Sektionens status i finansvärlden.

att

i REGLEMENTE §3:3:5:1 Ordförande för Finansutskottet
stryka
e) att upprätthålla en god relation mellan Extern kontakt och LINC.

att

i REGLEMENTE §3:3:3 Näringslivsutskottet
ändra från
e) att organisera företagspresentationer och studiebesök.
till
e) att organisera företagsrelaterade evenemang för Sektionens medlemmar.

att

i REGLEMENTE §3:3:3:1 Ordförande för Näringslivsutskottet
lägga till
f) att inom utskottet utse en postansvarig som sköter mottagandet av till Sektionen inkommen
post.
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i REGLEMENTE §3:3:6 Alumnutskottet
lägga till
e) att anordna den årliga banketten för Sektionens examenstagare.
f) att anordna evenemang för Sektionens Masterstudenter.

att

i REGLEMENTE §3:4:2 Informationsutskottet
ändra från
e) att ansvara för att fotodokumentation sker vid så många av Sektionens evenemang som
möjligt.
till
e) att i största möjliga mån erbjuda fotodokumentation vid av andra utskott arrangerade
evenemang. Detta ska ske på utskottet i frågas förfrågan.

att

i REGLEMENTE
§3:1:2:1 Ordförande för studierådet
§3:1:3:1 Ordförande för Caseutskottet
§3:1:4:1 Ordförande för Mentorsutskottet
§3:1:5:1 Ordförande för Entreprenörskapsutskottet
§3:2:3:1 Ordförande för Festmästeriet, Festmästare
§3:2:4:1 Ordförande för Spexmästeriet, Spexmästare
§3:2:5:1 Ordförande för Källarmästeriet, Källarmästare
§3:2:6:1 Kapellmästare
§3:2:9:1 Projektledare för Jubiléet
§3:3:3:1 Ordförande för Näringslivsutskottet
§3:3:4:1 Projektledare för INKA
§3:3:5:1 Ordförande för Finansutskottet
§3:3:6:1 Ordförande för Alumnutskottet
§3:4:3:1 Ordförande för Prylutskottet
§4:11:1 Projektledare för I-konferensen
lägga till
att ansvara för [respektive utskott]s verksamhet.

att

i REGLEMENTE §7 Policyer
stryka
g) Policy för anordnande av resor.

Lund, 15/4-18
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Bilaga 2c. Propositioner
angående ändringar i Policy

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Proposition angående: Policy för informationsspridning

VT18

Proposition angående
Policy för informationsspridning
Bakgrund
Idag finns viss inkonsekvens i Sektionens policy för informationsspridning. Ansvaret för Sektionens
Instagram-konto ligger i policyn hos Administrativt ansvarig, trots det faktum att främst Informationsutskottet och
Kommunikationsansvarig administrerar kontot.
Enligt policy ska alla styrelseledamöter inneha roll som admin, vilket innefattar möjlighet att bestämma vem som har
möjlighet att publicera via Sektionens Facebooksida. I dagsläget har endast Ordförande, Administrativt ansvarig och
Kommunikationsansvarig denna möjlighet. Styrelsen anser att ansvar över dessa typer av behörigheter bör skötas på
samma sätt som för mail-konton och redigeringsmöjligheter på Sektionens hemsida.
Mycket information läggs upp i Facebookgruppen ISEK rörande evenemang och händelser som kan vara av intresse
för Sektionens medlemmar. Det kommer dock ofta förfrågningar om att publicera information som kan verka
relevant för en mindre del av gruppens många medlemmar. För att säkerställa att information som läggs upp i
gruppen ISEK är relevant, för att policyn ska vara lättare att falla tillbaka på i beslut samt för att motverka känslan av
“spam” vill Styrelsen ytterligare specificera vilken typ av information som får publiceras.
Lösning
Vi yrkar

att

i POLICY FÖR SEKTIONENS INFORMATIONSSPRIDNING under Instagramkontot
isektionen_lth
ändra från
Administrativt ansvarig samt admin@isek.se.
till
Kommunikationsansvarig respektive kommunikation@isek.se.

att

i POLICY FÖR SEKTIONENS INFORMATIONSSPRIDNING under Facebookgruppen
ISEK
lägga till

Endast sektions- och kårrelaterad information får spridas här.

att

i POLICY FÖR SEKTIONENS INFORMATIONSSPRIDNING under Facebooksidan
Sektionen för Industriell Ekonomi LTH
ändra från
Styrelsens ledamöter innehar rollen admin.
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Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Proposition angående: Policy för informationsspridning

VT18

till
Ordförande, Administrativt ansvarig samt Kommunikationsansvarig innehar rollen admin.
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Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Proposition angående: Justeringar i Policyn för överlämningar

VT18

Proposition angående
Justeringar i Policyn för överlämningar
Bakgrund
I Styrelsens arbete med att likrikta reglementet har det förtydligats att varje post ska göra en överlämning enligt
Policyn för överlämningar. Styrelsen önskar nu göra ett tillägg till policyn för att den ska bli mer rigorös.
Lösning
Styrelsen yrkar därför på
att

i POLICY FÖR ÖVERLÄMNINGAR
lägga till rubriken
Mål med överlämning

att

i POLICY FÖR ÖVERLÄMNINGAR under Mål med överlämning
lägga till
Syftet med överlämningen är att den tillträdande personen får ta del av erforderlig kunskap
och erfarenhet för att kunna utföra postens uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Det yttersta
ansvaret för att en sådan överlämning sker, samt att överlämningen anpassas efter den aktuella
posten, ligger hos den avgående personen.

att

ålägga Styrelsen HT18 att revidera och göra testamentesmallen på isek.se mer funktionsduglig.
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Bilaga 2d. Propositioner
angående åligganden till
Höstterminen

Sektionen för Industriell ekonomi (LTH)
Proposition angående: Upprättande av rekryteringspolicy

VT18

Proposition angående
Upprättande av rekryteringspolicy
Bakgrund
Rekryteringspolicy är något som har diskuterats av styrelser att upprätta i flera år. Rekrytering i alla dess former är en
känslig process där transparens måste balanseras med att värna om individers integritet. En rekryteringspolicy skulle
erbjuda Sektionsmedlemmarna mer transparens i rekryteringsprocesser, vara något att falla tillbaka på för
medlemmar i rekryteringspositioner samt definiera vilka utfall som inte är önskvärda och presentera en
handlingsplan för sådana tillfällen.
Lösning
Då projektet har varit på tal en längre period utan att ha utförts vill vi ålägga Styrelsen projektet.
Vi yrkar
att

ålägga Styrelsen HT18 i samråd med Valberedningen att upprätta en rekryteringspolicy som
behandlar åtminstone ovanstående delar.

att

Policyn ska lyftas på Höstterminsmötet 2018.
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