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Motion till sektionsmötet HT-2018 

angående: 

Studeranderepresentanter  

Bakgrund 

Studeranderepresentanter från Ekosystemteknik som sitter i institutionsstyrelser har ofta svårt att 
veta vad uppdraget verkligen innebär och hur representationen ska se ut. För att åtgärda problemet 
föreslår Studierådet att dessa representanter blir en del av Studierådet, på samma sätt som t.ex. 
Världsmästarna är det.  
 
På detta sätt skulle representanterna kunna föra en dialog med studierådet om eventuella 
svårigheter som posten kan innebära. Studentrepresentanten skulle kunna använda studierådet som 
en plattform för att föra vidare information av allmännytta för sektionsmedlemmar. Åtgärden skulle 
dessutom leda till att representationen blir bättre kopplad till sektionen. 
 
Dessa representanter skulle inte väljas på något sektionsmöte, utan de skulle nomineras av 
Studierådet till kåren som går vidare med ärendet, precis som det är i nuläget. Sedan skulle dessa 
fyllnads väljas av sektionens Styrelse till funktionärer. Ett ytterligare argument för denna förändring 
är att intresset för representantposterna varit lågt. Genom att göra dessa till funktionärer med allt 
vad det innebär skulle det kunna locka fler att söka! 
 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar vi på:  

att i Reglementet ändra 

 från 

§ 4.5.5 Externa poster  Externa poster, och ständigt adjungerade till studierådets 

möten, skall vara världsmästare, skyddsombud samt vice 

jämlikhetsombud. 

till 

§ 4.5.5 Externa poster  Externa poster, och ständigt adjungerade till studierådets 

möten, skall vara världsmästare, skyddsombud, vice 

jämlikhetsombud samt studeranderepresentanter. 
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att i Reglementet lägga till  

 § 4.5.10 Studeranderepresentanter 

  § 4.5.10.1 Uppgift 

Representera studenterna i institutionsstyrelserna där W 

har mandat. 

  § 4.5.10.2 Åligganden 

   Det åligger Studeranderepresentanterna att: 

att genomföra sitt uppdrag enligt Teknologkårens styrdokument. 

 att hålla regelbunden kontakt med Studierådet. 

  § 4.5.10.3 Tillsättande av Studeranderepresentanter 

Studeranderepresentanterna nomineras av Studierådet 

till Teknologkåren som utser representanterna. Genom 

detta blir studenten även funktionär på W-sektionen.  

att  flytta berörda punkter under § 4.5 Studierådet ett steg i numerisk ordning. 

Lund, dag som ovan 

Studierådet  

 


