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Motion till sektionsmötet HT-2018 

angående: 

Ändring av åligganden gällande Verksamhetsberättelse  

Bakgrund 

Idag är det skrivet i reglementet att Ordföranden ska ansvara för att sammanställa en 

verksamhetsberättelse för sektionens arbete under året. Detta är dock något som har gjorts 

gemensamt av Sekreterare och Ordförande under flera år tillbaka. Jag anser därför att det är bra att 

föra in i reglementet att både Ordförande och Sekreterare ska ansvara för att 

verksamhetsberättelsen sammanställs. Detta för att avlasta från Ordförandens åligganden samt visa 

att Sekreteraren hjälper till med arbetet på ett tydligt sätt.  

I reglementet är det även otydligt skrivet när verksamhetsberättelser ska skickas in för poster som 

väljs på vårterminsmötet. Dessa poster kommer behöva skriva verksamhetsberättelser både efter 

höstterminen och vårterminen vilket idag inte framgår då det bara står efter sitt verksamhetsår. 

Genom att förtydliga detta hoppas jag att arbetsbördan på Sekreterare, Ordförande och övriga 

sittande styrelsemedlemmar minskar i slutet av varje år, då de inte behöver jaga rätt på tidigare 

styrelse- och utskottsmedlemmar.   

För att det ska se enhetligt ut i reglementet står nu även samma/liknande formulering för alla 

styrelseposter.  

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar jag på:  

att i reglementet ändra 

 från 

 § 3.3.2 Åligganden  Det åligger Ordföranden   

att sammanställa en verksamhetsberättelse baserad på sitt eget och resten av 
sektionens arbete under året samt lämna den till efterträdande styrelse senast vid 
styrelseskiftet.  

till 

§ 3.3.2 Åligganden  Det åligger Ordföranden   
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att skriva en verksamhetsberättelse om sitt och styrelsens arbete i slutet av sitt 
verksamhetsår 

att under vårterminen tillsammans med sekreteraren påbörja en 
verksamhetsberättelse baserad på sektionens arbete 

att tillsammans med sekreteraren sammanställa en verksamhetsberättelse baserad 
på sektionens arbete under det gångna året 

att  i reglementet ändra 

 från 

 § 3.4.2 Åligganden  Det åligger sekreteraren  

  att lämna verksamhetsberättelse till ordföranden i slutet av sitt verksamhetsår  

till 

§ 3.4.2 Åligganden  Det åligger sekreteraren   

att skriva en verksamhetsberättelse om sitt arbete i slutet av varje termin 

att samla in verksamhetsberättelser från medaljutskottet och valberedningen i slutet 
av varje termin 

att under vårterminen tillsammans med ordföranden påbörja en 
verksamhetsberättelse baserad på sektionens arbete 

att tillsammans med ordföranden sammanställa en verksamhetsberättelse baserad 
på sektionens arbete under det gångna året 

att i reglementet ändra 

 från 

 § 3.5.2 Åligganden  Det åligger kassören   

att lämna verksamhetsberättelse till ordföranden i slutet av sitt verksamhetsår  

till 

§ 3.5.2 Åligganden  Det åligger kassören 

att skriva en verksamhetsberättelse om sitt eget och sitt utskotts arbete och lämna 
till ordförande och sekreterare i slutet av varje termin 
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att i reglementet ändra 

 från 

 § 3.6.2 Åligganden  Det åligger PR-chefen   

att lämna verksamhetsberättelse till ordföranden i slutet av sitt verksamhetsår  

till 

§ 3.6.2 Åligganden  Det åligger PR-chefen 

att skriva en verksamhetsberättelse om arbetet i sitt utskott och lämna till 
ordförande och sekreterare i slutet av varje termin 

att i reglementet ändra 

 från 

 § 3.7.2 Åligganden  Det åligger AK   

att lämna verksamhetsberättelse till ordföranden i slutet av sitt verksamhetsår  

till 

§ 3.7.2 Åligganden  Det åligger AK 

att skriva en verksamhetsberättelse om arbetet i sitt utskott och lämna till 
ordförande och sekreterare i slutet av varje termin 

att i reglementet ändra 

 från 

 § 3.8.2 Åligganden  Det åligger sexmästaren   

att lämna verksamhetsberättelse till ordföranden i slutet av sitt verksamhetsår  

till 

§ 3.8.2 Åligganden  Det åligger sexmästaren 

att skriva en verksamhetsberättelse om arbetet i sitt utskott och lämna till 
ordförande och sekreterare i slutet av varje termin 

att i reglementet ändra 
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 från 

 § 3.9.2 Åligganden  Det åligger SRW:s ordförande   

att lämna verksamhetsberättelse till ordföranden i slutet av sitt verksamhetsår  

till 

§ 3.9.2 Åligganden  Det åligger SRW:s ordförande   

att skriva en verksamhetsberättelse om arbetet i sitt utskott och lämna till 
ordförande och sekreterare i slutet av varje termin 

att i reglementet ändra 

 från 

 § 3.10.2 Åligganden  Det åligger jämlikhetsombudet   

att lämna verksamhetsberättelse till ordföranden i slutet av sitt verksamhetsår  

till 

§ 3.10.2 Åligganden  Det åligger jämlikhetsombudet 

att skriva en verksamhetsberättelse om arbetet i sitt utskott och lämna till 
ordförande och sekreterare i slutet av varje termin 

att i reglementet ändra 

 från 

 § 3.11.2 Åligganden  Det åligger infochefen   

att lämna verksamhetsberättelse till ordföranden i slutet av sitt verksamhetsår  

till 

§ 3.11.2 Åligganden  Det åligger infochefen   

att skriva en verksamhetsberättelse om arbetet i sitt utskott och lämna till 
ordförande och sekreterare i slutet av varje termin 

att i reglementet ändra 

 från 
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 § 3.12.2 Åligganden  Det åligger källarmästaren   

att lämna verksamhetsberättelse till ordföranden i slutet av sitt verksamhetsår  

till 

§ 3.12.2 Åligganden  Det åligger källarmästaren   

att skriva en verksamhetsberättelse om arbetet i sitt utskott och lämna till 
ordförande och sekreterare i slutet av varje termin 

att i reglementet ändra 

 från 

 § 3.13.2 Åligganden  Det åligger öwerphøset   

att lämna verksamhetsberättelse till ordföranden i slutet av sitt verksamhetsår  

till 

§ 3.13.2 Åligganden  Det åligger öwerphøset 

att skriva en verksamhetsberättelse om arbetet i sitt utskott och lämna till 
ordförande och sekreterare i slutet av varje termin 

 

Lund, dag som ovan 

Louise Söderberg  


