
EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH   

2018-10-08 

 

 

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

 

Motion till sektionsmötet HT-2018 

angående: 

Namnändring av posten Penningmästare 

Bakgrund 

Att vara sexmästare inom W-sektionen innebär ett stort ansvar. Sexmästaren skall vara sexmästeriets 

ansikte och kontakt utåt, ytterst ansvarig vid evenemang och dessutom samordna inom 

Sexmästeriet. Många andra sektioner har därför en Vice Sexmästare för att underlätta Sexmästarens 

arbete. W-sektionens Sexmästeri saknar dessutom nu en självklar stand-in vid möten och andra 

kontakter utåt då Sexmästaren behöver prioritera annat eller inte har möjlighet att närvara. Den 

nuvarande rollen som Penningmästare har generellt något mindre antal självklara uppgifter medan 

det ofta blir så att den agerar sexmästarens högra hand. Vi föreslår därför att W-sektionen bör införa 

en Vice Sexmästare genom att ändra namn på Penningmästare till Vice Sexmästare. Den nya rollen 

som Vice Sexmästare skulle därmed axla rollen som ekonomiskt ansvarig samt få en skriven roll som 

Sexmästarens högra hand. Vice Sexmästaren skulle därmed i samråd med Sexmästaren dela på 

Sexmästarens ansvarsområden och vara förstaval som stand-in vid representation av Sexmästeriet. 

Således lättas Sexmästarens arbete medan arbetsfördelningen inom Sexmästeriet blir jämnare. Den 

tidigare rollen som Penningmästare får därmed ett större ansvar vilket poängteras med det nya 

namnet. 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar vi på:  

att i reglementet ändra 

 från 

 § 4.4.2 Sammansättning  

I sexmästeriet ska förutom sexmästare även ingå hovmästare, köksmästare, 

pubmästare, penningmästare, toastmasters samt sexmästerister. I utskottet skall en 

sekreterare utses internt.  

till 

§ 4.4.2 Sammansättning   

I sexmästeriet ska förutom Sexmästare även ingå Vice Sexmästare, Hovmästare, 

Köksmästare, Pubmästare, Toastmasters samt sexmästerister.  
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att i reglementet ändra 

från 

 § 4.4.4 Tillsättande av sexmästerister  

Sexmästaren, köksmästaren, pubmästaren, hovmästaren, penningmästare samt 

toastmasters för nästkommande år tillsätts via höstterminsmötet. Övriga 

sexmästerister tillsätts genom fyllnadsval av styrelsen, baserat på kandidater 

valberedda av sittande sexmästare, representant från nästkommande års mästargrupp 

samt en oberoende part från antingen valberedningen eller sektionsstyrelsen.  

till 

§ 4.4.4 Tillsättande av sexmästerier   

Sexmästaren, Vice Sexmästaren, Köksmästaren, Pubmästaren, Hovmästaren samt 

Toastmasters för nästkommande år tillsätts via höstterminsmötet. Övriga 

sexmästerister tillsätts genom fyllnadsval av styrelsen, baserat på kandidater 

valberedda av sittande Sexmästare, representant från nästkommande års 

mästargrupp samt en oberoende part från antingen valberedningen eller 

sektionsstyrelsen.  

att  i reglementet ändra 

från 

 § 4.4.5 Attesträtter  

Sexmästare och sexmästeriets kassör ges erforderliga attesträtter av styrelsen i början 

av varje verksamhetsår. 

till 

§ 4.4.5 Attesträtter 

 Sexmästare och Vice Sexmästare ges erforderliga attesträtter av styrelsen i början av 

varje verksamhetsår. 

att  i reglementet ändra 

från  

 § 4.4.9 Åldersförbehåll 

Pubmästare och Penningmästare bör ha fyllt 20 år vid tillträde för att underlätta 

utförandet av posternas ansvarsområden.  
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till   

§ 4.4.9 Åldersförbehåll 

Pubmästare och Vice Sexmästare bör ha fyllt 20 år vid tillträde för att underlätta 

utförandet av posternas ansvarsområden.  

 

Lund, 2018-10-08 

*Maria Carlsson, Lisa Salvin, Jonna Erlandsson, David Pålsson, Samuel Henley* 


