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Motion till sektionsmötet HT-2018 angående: 
Programmästeriets åligganden - tillägg 
 
Bakgrund 
Motivering till motionen 
 
Under årets nollning uppstod situationer där vi tycker att en nybildat Programmästeri skulle 
behövas. Några exempel är:  
 
I brist på tid kunde engagerade phaddrar inte uppnå sina önskemål att skapa roliga aktiviteter 
och möjliga ställen att hänga på mellan nollningsaktiviteter, så även mellan sittning och 
eftersläpp. Här kan Programmästeriet finnas som stöd. 
 
Under både Flying och Regatta-paraden fattades det högtalare då ingen tog på sig ansvar för 
att ta med/se till att den är laddad. Detta är behov som täcks om representanter för 
Programmästeriet deltar på dessa event.  
 
Programmästeriet kan även finnas som ett stöd för nollor, phaddrar och alla övriga inom 
sektionen i skapande av evenemang i samarbete med Phöset.  
 
De finns flertalet resurser som vill vara engagerade och arrangera event, men även hjälpa till på 
nollningen för att täcka upp ansvar i områden som inte ingår i ngn annan nuvarande 
nollningsfunktionärs uppgiftsbeskrivning.  
 
Det är mycket enklare för nollor/phaddrar och andra sektionsmedlemmar att hänga på i befintligt 
engagemang istället för att känna att ansvaret för detta ligger hos en själv när man har andra 
uppgifter. Huvudphaddrarna får med vår motion istället mer tid att fokusera på sina 
huvudsakliga ansvarsområden istället för att känna att de även måste vara de som håller i 
mindre evenemang för att höja stämningen och sammanhållningen ALLA sektionsnollor 
emellan. 
 
Medlem i PM är den post som är tänkt att ersätta Tandemgeneral/Karnevalsgeneral, Aktiwerare, 
Sportchefer, Kafémästare och Fanbärare. Istället för att dess ansvar ska ligga på de enskilt 
valda funktionärerna övergår åliggandena för dessa på utskottet som helhet.  Utförandemässigt 
för medlemmar i Programmästeriet är tanken enligt motionen för omstrukturering av 
Programmästeriet (PM) följande: 
 
”PM ska jobba med evenemang- och rekreationsverksamhet på ett liknande sätt som 
Sexmästeriet bedriver sittnings- och pubverksamhet.” - motion för omstrukturering av PM 
 



Därför är det rimligt enligt oss att så görs även under nollningstiden då det finns ett stort behov 
av det, samt en stark vilja från icke ännu sektionsengagerade sektionsmedlemmar att på detta 
sätt bidra. 
 
Yrkande 
Med ovanstående bakgrund yrkar vi på: 
 
att i reglemente lägga till 
 
§ 4.8.3 Åligganden 
 
 
Programmästeriet ska erbjuda engagemang och event under nollningen i samverkan med 
Phöset. 
 
att              lägga till 
 
§ 4.8.4.2 Åligganden 
Det åligger Vice Källarmästaren 
att samordna med Phöset gällande evenemang under nollningen.  
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