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Motion till sektionsmötet HT-2018 

angående: 

Omstrukturering av Programmästeriet 

Bakgrund 

Motivering till motionen 

Sektionens Programmästeri (hädanefter PM) har historiskt sett samlat de funktionärsposter på 

sektionen som saknat anknytning till något av sektionens övriga utskott, samt de poster som finns för 

rekreationssyfte. Utskottet i sig har dock alltid ansetts “spretigt”, där den enda knytpunkten för 

utskottet har varit de gånger Källarmästaren kallat till möte/episk kickoff med kurragömma och tårta. 

För att motverka denna spretiga känsla, som funnits i utskottet under flera år, syftar denna motion 

till att omdefiniera PM från att bestå av separata funktionärsposter till ett enat utskott med ett 

kollektivt ansvar för genomförandet av sektionens rekreationsverksamhet. En annan effekt som 

motionen skulle kunna uppnå är att fler vill engagera sig i PM, eftersom det kan vara mindre 

skrämmande att söka in till utskottet som medlem snarare än att söka sig till en specifik post med 

åligganden och ansvar. 

Motionärerna anser att sektionens reglemente bör ändras så att Sektionsmötet tillsätter 

Källarmästare, Vice Källarmästare, Sångarstridsöverstar, Miljöombud samt Medlemmar i 

Programmästeriet. Internt i utskottet väljs sedan även kontaktpersoner som representerar sektionen 

i de olika kollegierna på TLTH.  

Utskottets struktur enligt motionen 

Källarmästare (KM): 

KM föreslås att fortsatt vara ordförande och sammankallande för PM. Postens ansvar, utöver det KM 

redan har för sektionens utrymmen och inventarier samt i rollen som styrelseledamot, innefattar att 

ha ansvar för utskottets “varande” snarare än “görande” (se Vice Källarmästare). I praktiken innebär 

det att KM sammankallar utskottet till sammanträden och håller utskottets medlemmar ajour med 

sektionens verksamhet.  

Vice Källarmästare (Vice KM): 

Vice KM är den funktionär som är ansvarig för PMs “görande”. Vice KM kommer att agera som 

sektionens aktivitetssamordnare, leda PMs medlemmar i de aktiviteter som utskottet genomför och 

verka för en god sammanhållning i utskottet. Genom det övergripande ansvaret för sektionens 

rekreationsverksamhet anser motionärerna att det är lämpligt att Vice KM åläggs att representera 
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sektionen i Aktivitetskollegiet på TLTH, ett uppdrag som i dagsläget ligger på Källarmästaren. Utöver 

ansvaret för utskottets verksamhet anser också motionärerna att Vice KM ska vara utskottets 

ekonomiansvarige (motsvarande hur exempelvis Phøsets kassör är ekonomiansvarig för sitt utskott). 

Posten bör väljas specifikt på ett sektionsmöte eftersom det är en post med ett relativt stort ansvar.  

Sångarstridsöverstar (SåS-överstar): 

Uppdraget för SåS-överstarna kommer att vara oförändrat från dagsläget, med tillägget att de enligt 

vad som åligger PM som helhet kan inhämta med hjälp förberedelserna inför SåS från sina 

utskottskamrater. Anledningen till att de tas upp separat är för att SåS-överstarna i viss utsträckning 

bör inneha musikaliska förkunskaper, och därmed bör det vara satt inför tillsättandet av PM vilka 

som är ansvariga för sektionens deltagande i Sångarstriden.  

Miljöombud: 

Här gäller samma tänk som för tillsättande av SåS-överstar, med motiveringen att för att sektionen 

ska få ha kvar miljömärkningen Sektionsgrodan krävs det att sektionen ska “utse en kontaktperson 

som ansvarar för sektionens kontakt med Sektionsgrodan”. Därför bör posten tillsättas formellt av 

sektionsmötet.  

Medlemmar i PM: 

Medlemmar 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 är tanken 

enligt motionärerna alltså att PM ska jobba med evenemang- och rekreationsverksamhet på ett 

liknande sätt som Sexmästeriet bedriver sittnings- och pubverksamhet. Internt inom PM utses också 

olika ansvarsområden för utskottets verksamhet, ett koncept som idag används i bland annat PR-

utskottet.  

En omstrukturering enligt ovan skulle, enligt motionärerna, bidra till en mer påtaglig utskottskänsla 

för Programmästeriet där utskottets medlemmar jobbar med gemensamma mål och verksamheter i 

större utsträckning. En farhåga som har dykt upp i samband med att motionärerna sonderat 

terrängen är att fler personer med gemensamt ansvar kan leda till att ingen tar ansvar. Detta anser 

motionärerna dock vara en liten risk, eftersom utskottet fortfarande kommer ha tydliga åligganden 

om vad som ska genomföras. Dessutom tror motionärerna att ett utskott med struktur beskriven 

enligt ovan kommer göra utskottsarbetet roligare för funktionärerna, vilket också fungerar som en 

sporre för en väl fungerande verksamhet. Utöver utskottskänslan öppnar också denna 

omstrukturering upp för ett bättre budgetarbete för utskottet, eftersom det idag läggs fram en 

gemensam utskottsbudget trots att de enskilda funktionärsposterna knappt har någon gemensam 

verksamhet.  

Motionens ikraftträdande 
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För att ta hänsyn till att Programmästeriets poster med nuvarande reglering väljs vid olika 

sektionsmöten föreslår motionärerna att motionen träder i kraft efter att vårterminens 

mandatperiod är slut. Personerna som på höstterminsmötet har valts till Sportchefer ingår då 

automatiskt i PM som vanliga utskottsmedlemmar och kan fortsätta att bedriva sin verksamhet där. 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar vi på:  

att i reglementet ta bort 

§ 3.12.2 Det åligger Källarmästaren  

att representera sektionen i Aktivitetsutskottskollegiet på TLTH 

att i reglementet ändra 

 från 

§ 4.8.1 Uppgift 

Programmästeriet ska verka för att programmästeriets medlemmar ska 

känna gemenskap och ha en naturlig länk till varandra och styrelsen.  

till 

§ 4.8.1 Uppgift 

Programmästeriet ska erbjuda sektionen möjlighet till rekreation och verka 

för allmän trivsel utanför studierna. 

att i reglementet ändra 

 från 

§ 4.8.2 Sammansättning 

I programmästeriet ingår tandemgeneraler, karnevalsgeneraler, sportchefer, 

sångarsöverstar, aktiwerare, fanbärare, kafémästare och miljöombud. 

till 

§ 4.8.2 Sammansättning 

I Programmästeriet ska Källarmästare, Vice Källarmästare, 

Sångarstridsöverstar, Miljöombud och ett tillbörligt antal övriga 

utskottsmedlemmar ingå. 
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att i reglementet ta bort (med tillhörande underparagrafer och plats i bilaga 1) 

 § 4.8.3 Tandemgeneraler 

att i reglementet ta bort (med tillhörande underparagrafer och plats i bilaga 1) 

 § 4.8.4 Sportchefer 

att i reglementet ta bort (med tillhörande underparagrafer och plats i bilaga 1) 

 § 4.8.6 Aktiwerare 

att i reglementet ta bort (med tillhörande underparagrafer och plats i bilaga 1) 

 § 4.8.7 Fanbärare 

att i reglementet ta bort (med tillhörande underparagrafer och plats i bilaga 1)  

§ 4.8.8 Kafémästare 

att i reglementet lägga till 

 § 4.8.3 Åligganden 

  Det åligger Programmästeriet 

att ansvara för sektionens deltagande i tandemstafetten som anordnas av Kuratorskollegiet 

att vid karnevalsår tillsätta en karnevalsgrupp samt ansvara för sektionens arrangemang 

under hela karnevalen 

att ansvara för sektionens möjlighet till sportutövande genom att informera om 

sportevenemang, samordna och anmäla lag till evenemang som kräver det samt 

representera sektionen i TLTH:s idrottsutskott 

att vara Sångarstridsöverstarna till hjälp i förberedelserna till Sångarstriden  

att arrangera olika nöjes- och fritidsaktiviteter för sektionen 

att koordinera sektionens fanbärande så att det finns någon som kan bära sektionens fana 

vid högtidliga tillställningar såsom examenshögtiden och Regattan 

att arrangera ett tillbörligt antal sektionskaféer för sektionens medlemmar och andra 

behöriga 

att representera sektionen i TLTH:s Cafémästarkollegium 

att vara Miljöombudet till hjälp i samordnandet av sektionens miljöarbete 
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att lämna skriftligt budgetförslag till kassören inför att sektionsmötet sammanträder och då 

budget skall behandlas 

att internt tillsätta kontaktpersoner tillika representanter till Cafémästarkollegiet och 

Idrottskollegiet på TLTH 

att i reglementet lägga till 

 § 4.8.4 Vice Källarmästare 

  § 4.8.4.1 Uppgift 

Vice Källarmästarens uppgift är att koordinera Programmästeriet och 

samordna sektionens rekreationella aktiviteter 

  § 4.8.4.2 Åligganden 

   Det åligger Vice Källarmästaren  

    att koordinera Programmästeriet och verka för trivsel inom utskottet 

    att representera sektionen i TLTH:s Aktivitetskollegium 

    att ansvara för utskottets budget 

    att i övrigt vara Källarmästaren behjälplig 

att lämna ett skriftligt testamente till sin efterträdare i slutet av sitt 

verksamhetsår 

att i reglementet lägga till i Bilaga1 under poster som väljs under vårterminsmötet 

 Vice Källarmästare (1 st.) 

att i reglementet lägga till i Bilaga 1 under poster som väljs under vårterminsmötet 

 Medlemmar i Programmästeriet 

att i reglementet justera numreringen därefter 

att  posterna som anges försvinna ovan fortsätter att existera till dess att mandatperioden 

vårterminen 2019 är slut och att personerna som innehar dessa poster automatiskt ingår i 

det nya Programmästeriet. 

att Styrelsen i samråd med nuvarande Programmästeri tar fram ett utskottsdirektiv för 

Programmästeriet som kan underlätta och förtydliga utskottets arbete  

Lund, dag som ovan 



EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH   

2018-10-09 

 

 

Naturvetarevägen 16  www.wsek.se 
222 41 Lund Org.nr: 845003-2936 w-ordf@tlth.se 

 

Mirjam ”Har koll” Särnbratt 

Tom ”Brukade ha koll” Allen 

 


