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Proposition till sektionsmötet HT-

2018 angående: 

Sidansvariga hos utskotten 

Bakgrund 

Alla sektionens utskott har i nuläget en egen sida på sektionens hemsida wsek.se. På dessa sidor står 

utskottens medlemmar med och tanken är att dessa skall uppdateras allteftersom utskottens 

medlemmar kommer och går.  I nuläget ligger detta ansvar på Webmastern, men eftersom 

webmastern inte sitter med i alla utskott blir det svårt att hålla koll på utskottens alla medlemmar 

och att hålla listorna aktuella. Därför föreslås det nu att en sidansvarigpost skall instiftas i varje 

utskott. Denne sidansvarig skall ha i uppgift att hålla listorna på utskottsmedlemmar samt övrig 

information om utskottet på utskottets sida aktuella. I InfU täcks denna roll redan av webmastern. 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar vi på:  

att i reglementet ändra 

 från 

 § 4.3.2 Sammansättning  

I AKG ska ordförande, vice arbetslivskontakt, alumniansvarig, kassör  

samt erforderligt antal övriga medarbetare ingå. Alumniansvarig och  

kassör väljs internt inom utskottet. Antalet medlemmar i AKG skall ej överstiga 13 

personer, inklusive AK och vice AK. 

till 

§ 4.3.2 Sammansättning   

I AKG ska ordförande, vice arbetslivskontakt, alumniansvarig, kassör, sidansvarig  

samt erforderligt antal övriga medarbetare ingå. Alumniansvarig, sidansvarig och  

kassör väljs internt inom utskottet. Antalet medlemmar i AKG skall ej överstiga 13 

personer, inklusive AK och vice AK. 

att i reglementet lägga till  

§ 4.3.8 Sidansvarigs åliggande 
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  Det åligger 

sidansvarig att kontinuerligt uppdatera information om utskottet samt 

utskottets medlemslista på utskottets sida på sektionens hemsida 

wsek.se. 

 

 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 hovmästare, köksmästare, 

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

sekreterare samt sidansvarig utses internt. 

att i reglementet lägga till  

§ 4.4.10 Sidansvarigs åliggande 

  Det åligger 

sidansvarig att kontinuerligt uppdatera information om utskottet samt 

utskottets medlemslista på utskottets sida på sektionens hemsida 

wsek.se. 

      

att i reglementet ändra 

 från 

 § 4.5.3 Sammansättning  

I studierådet ska ordförande samt maximalt 11 ledamöter ingå, varav maximalt 9 väljs 

på vårterminsmötet och 2 viks åt årskurs 1. Av de 11 ledamöter ska en vice 

studierådsordförande samt en ekonomiansvarig ingå som väljs internt inom utskottet. 

Av de 9 som väljs på vårterminsmötet ska minst en från vardera åk 2-3 och om möjligt 

även minst en från vardera åk 4 och 5 ingå. 

till 
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§ 4.5.3 Sammansättning   

I studierådet ska ordförande samt maximalt 11 ledamöter ingå, varav maximalt 9 väljs 

på vårterminsmötet och 2 viks åt årskurs 1. Av de 11 ledamöter ska en vice 

studierådsordförande, sidansvarig samt en ekonomiansvarig ingå som väljs internt 

inom utskottet. Av de 9 som väljs på vårterminsmötet ska minst en från vardera åk 2-3 

och om möjligt även minst en från vardera åk 4 och 5 ingå. 

att i reglementet lägga till  

§ 4.5.11 Sidansvarigs åliggande 

  Det åligger 

sidansvarig att kontinuerligt uppdatera information om utskottet samt 

utskottets medlemslista på utskottets sida på sektionens hemsida 

wsek.se. 

 

 att i reglementet ändra 

 från 

 § 4.7.2 Sammansättning  

I jämlikhetsutskottet ska ordförande (jämlikhetsombud), vice ordförande (vice 

jämlikhetsombud), samt erforderligt antal medlemmar ingå. 

till 

§ 4.7.2 Sammansättning   

I jämlikhetsutskottet ska ordförande (jämlikhetsombud), vice ordförande (vice 

jämlikhetsombud), sidansvarig samt erforderligt antal medlemmar ingå. Sidansvarig 

skall utses internt inom utskottet. 

att i reglementet lägga till  

§ 4.7.5 Sidansvarigs åliggande 

  Det åligger 

sidansvarig att kontinuerligt uppdatera information om utskottet samt 

utskottets medlemslista på utskottets sida på sektionens hemsida 

wsek.se. 

 

 att i reglementet ändra 

 från 
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 § 4.8.2 Sammansättning  

I programmästeriet ingår tandemgeneraler, karnevalsgeneraler, sportchefer, 

sångarsöverstar, aktiwerare, fanbärare, kafémästare och miljöombud. 

till 

§ 4.8.2 Sammansättning   

I programmästeriet ingår tandemgeneraler, karnevalsgeneraler, sportchefer, 

sångarsöverstar, aktiwerare, fanbärare, kafémästare och miljöombud. Internt inom 

utskottet skall även en sidansvarig utses. 

att i reglementet lägga till  

§ 4.8.10 Sidansvarigs åliggande 

  Det åligger 

sidansvarig att kontinuerligt uppdatera information om utskottet samt 

utskottets medlemslista på utskottets sida på sektionens hemsida 

wsek.se. 

 

 att i reglementet ändra 

 från 

 § 4.9.2 Sammansättning  

I Ekonomiutskottet sitter sektionens kassör som sammankallande tillika ordförande, 

en representant för sexmästeriet, phøset, AKG samt en representant vardera från 

intresserade utskott. 

till 

§ 4.9.2 Sammansättning   

I Ekonomiutskottet sitter sektionens kassör som sammankallande tillika ordförande, 

en representant för sexmästeriet, phøset, AKG samt en representant vardera från 

intresserade utskott. Sidansvarig utses internt inom utskottet. 

att i reglementet lägga till  

§ 4.9.3 Sidansvarigs åliggande 

  Det åligger 

sidansvarig att kontinuerligt uppdatera information om utskottet samt 

utskottets medlemslista på utskottets sida på sektionens hemsida 
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wsek.se. 

att i reglementet ändra 

 från 

 § 4.10.2 Sammansättning  

I PR-utskottet skall PR-chef, tillika ordförande, samt maximalt 11 ledamöter ingå. Av 

dessa ledamöter väljs en hemvändaransvarig samt en Flickor-på-Teknis-ansvarig 

internt inom utskottet. 

till 

§ 4.10.2 Sammansättning   

I PR-utskottet skall PR-chef, tillika ordförande, samt maximalt 11 ledamöter ingå. Av 

dessa ledamöter väljs en hemvändaransvarig, sidansvarig samt en Flickor-på-Teknis-

ansvarig internt inom utskottet. 

att i reglementet lägga till  

§ 4.10.5 Sidansvarigs åliggande 

  Det åligger 

sidansvarig att kontinuerligt uppdatera information om utskottet samt 

utskottets medlemslista på utskottets sida på sektionens hemsida 

wsek.se. 

 

att i reglementet ändra 

 från 

 § 4.11.2 Sammansättning  

I phøset ska ett Öwerphøs samt fem phøs, varav en kassör, finnas. 

till 

§ 4.11.2 Sammansättning   

I phøset ska ett Öwerphøs samt fem phøs, varav en kassör samt varav en sidansvarig, 

som utses internt inom utskottet, finnas. 

att i reglementet lägga till  

§ 4.11.6 Sidansvarigs åliggande 

  Det åligger 
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sidansvarig att kontinuerligt uppdatera information om utskottet samt 

utskottets medlemslista på utskottets sida på sektionens hemsida 

wsek.se. 

 

att i reglementet ändra 

 från 

 § 4.12.2 Sammansättning  

Medaljutskottet ska bestå av 5 medlemmar bland vilka en medlem internt väljs till 

ordförande och blir därigenom sammankallande för medaljutskottet samt utskottets 

representant gentemot styrelsen. 

till 

§ 4.12.2 Sammansättning   

Medaljutskottet ska bestå av 5 medlemmar bland vilka en medlem internt väljs till 

ordförande och blir därigenom sammankallande för medaljutskottet samt utskottets 

representant gentemot styrelsen. Bland de 5 medlemmarna väljs dessutom internt en 

sidansvarig.  

att i reglementet lägga till  

§ 4.12.4 Sidansvarigs åliggande 

  Det åligger 

sidansvarig att kontinuerligt uppdatera information om utskottet samt 

utskottets medlemslista på utskottets sida på sektionens hemsida 

wsek.se. 

 

 

 

Lund, dag som ovan 

Ekosystemtekniksektionens Styrelse 


