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Motion till Vårterminsmöte 2018 angående: 

Lyfta proposition som glömts bort; Förbehåll av ändringar i 

styrdokument 

Bakgrund 

Till vårterminsmötet 2015 skickade styrelsen in en proposition angående stadgan §§ 6.3, 8.1 och 9.2, se 

bilaga 1. På sektionsmötet bifölls propositionen, se bilaga 2 för protokollet. Dock lyftes aldrig 

motionen igen för en andra läsning under varken det extrainsatta sektionsmötet som följde efter eller 

under höstterminsmötet 2016.  

Enligt våra stadgar § 8.1 krävs: 

”För slutligt bifall fordras likalydande beslut på två på varandra följande sektionsmöten.” 

Då det gått så pass lång tid sedan denna röstades igenom första gången behöver sektionen behandla 

den här motionen två gånger igen, ifall man vill att den ska gå igenom. 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar jag på:  

att i stadgan ändra 

 från:  
§ 6.3 Ändring  Förslag om ändringar av policyer framförs till sektionsmötet som en 

vanlig motion. För ändringar av policyer krävs enkel majoritet vid 
sektionsmötet.  

till:  
§ 6.3 Ändring  Förslag om ändringar av policyer framförs till sektionsmötet som en 

vanlig motion. För ändringar av policyer krävs enkel majoritet vid 
sektionsmötet. Ändringar som utan tvekan inte påverkar policyns 
innebörd utan endast berör namnändringar, språkliga ändringar samt 
layoutmässiga ändringar eller ändringar grundade i ändringar i 
reglementet kan även sektionens styrelse besluta om.  

att  i stadgarna ändra  

från:  
§ 8.1 Ändring Förslag till ändring av denna stadga skall skriftligen inlämnas till 

sektionens styrelse senast sex läsdagar före sektionsmötet. Vid detta 

möte skall styrelsen utlåtande i ärendet föreligga. För slutliga bifall 

fordras likalydande beslut på två på varandra följande sektionsmöten.  

till:  
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§ 8.1 Ändring  Förslag till ändring av denna stadga skall skriftligen inlämnas till 
sektionens styrelse senast sex läsdagar före sektionsmötet. Vid detta 
möte skall styrelsen utlåtande i ärendet föreligga. För slutliga bifall 
fordras likalydande beslut på två på varandra följande sektionsmöten. 
Ändringar som utan tvekan inte påverkar stadgans innebörd utan 
endast berör namnändringar, språkliga ändringar samt layoutmässiga 
ändringar eller ändringar grundade i motstridigheter mot TLTHs 
stadgar kan även sektionens styrelse besluta om.  

att  i stadgarna ändra  

från:  
§ 9.2 Ändring  Förslag om ändring av reglemente behandlas som en vanlig motion. För 

ändring av reglemente krävs enkel majoritet vid sektionsmötet.  

till:  
§ 9.2 Ändring  Förslag om ändring av reglemente behandlas som en vanlig motion. För 

ändring av reglemente krävs enkel majoritet vid sektionsmötet. 
Ändringar som utan tvekan inte påverkar reglementets innebörd utan 
endast berör namnändringar, språkliga ändringar samt layoutmässiga 
ändringar eller ändringar grundade i motstridigheter mot sektionens 
stadgar kan även sektionens styrelse besluta om. 

 

Lund, dag som ovan 

Motionärerna, 

Agnes Sörliden 
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Proposition till Vårterminsmötet 2015 angående: 

Förbehåll av ändringar i styrdokument 

Bakgrund 

Med anledning av att instanser byter namn samt att layoutmässiga och språkliga felaktigheter upptäcks vore det 

önskvärt att styrelsen på deras möten kunde ändra i samtliga styrdokument förutsatt att det utan tvekan inte 

påverkar innebörden.  

Detta gäller även då TLTHs stadgar står över stadgarna för Ekosystemtekniksektionen samt stadgarna för 

Ekosystemtekniksektionen står över reglementet för samma sektion då det vore önskvärt att styrelsen kunde 

konsekvensändra sektionens styrdokument så dessa inte är i stridighet mot varandra. 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar vi på:  

Att  i stadgarna ändra 

från: 

§ 6.3 Ändring 

Förslag om ändringar av policyer framförs till sektionsmötet som en vanlig motion. För ändringar av 

policyer krävs enkel majoritet vid sektionsmötet.  

till: 

§ 6.3 Ändring  
Förslag om ändringar av policyer framförs till sektionsmötet som en vanlig motion. För ändringar av 

policyer krävs enkel majoritet vid sektionsmötet. Ändringar som utan tvekan inte påverkar policyns 

innebörd utan endast berör namnändringar, språkliga ändringar samt layoutmässiga ändringar eller 

ändringar grundade i ändringar i reglementet kan även sektionens styrelse besluta om.  

Att  i stadgarna ändra  

från: 

§ 8.1 Ändring  
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Förslag till ändring av denna stadga skall skriftligen inlämnas till sektionens styrelse senast sex läsdagar 

före sektionsmötet. Vid detta möte skall styrelsen utlåtande i ärendet föreligga. För slutliga bifall 

fordras likalydande beslut på två på varandra följande sektionsmöten.  

 

 
till: 

§ 8.1 Ändring  

Förslag till ändring av denna stadga skall skriftligen inlämnas till sektionens styrelse senast sex läsdagar 

före sektionsmötet. Vid detta möte skall styrelsen utlåtande i ärendet föreligga. För slutliga bifall 

fordras likalydande beslut på två på varandra följande sektionsmöten. Ändringar som utan tvekan inte 

påverkar stadgans innebörd utan endast berör namnändringar, språkliga ändringar samt layoutmässiga 

ändringar eller ändringar grundade i motstridigheter mot TLTHs stadgar kan även sektionens styrelse 

besluta om. 

 

Att  i stadgarna ändra  

från: 

§ 9.2 Ändring 

Förslag om ändring av reglemente behandlas som en vanlig motion. För ändring av reglemente krävs 

enkel majoritet vid sektionsmötet.  

till: 

§ 9.2 Ändring 

Förslag om ändring av reglemente behandlas som en vanlig motion. För ändring av reglemente krävs 

enkel majoritet vid sektionsmötet. Ändringar som utan tvekan inte påverkar reglementets innebörd utan 

endast berör namnändringar, språkliga ändringar samt layoutmässiga ändringar eller ändringar 

grundade i motstridigheter mot sektionens stadgar kan även sektionens styrelse besluta om. 

 

Lund, dag som ovan 

Ekosystemtekniksektionens Styrelse 

 

 




