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Proposition till sektionsmötet HT-

2018 angående: 

Namnbyte av Programmästeriet till Aktiwitetsutskottet 

Bakgrund 

Var namnet Programmästeriet kommer ifrån är oklart. Ingen som Styrelsen pratat med har heller en 

särskild stark anknytning till namnet “Programmästeriet”. Dessutom, eftersom det utskott med 

Programmästeriets åligganden på många andra sektioner kallas för Aktivitetsutskott, anser vi att det 

skulle öka enhetligheten på kåren. Utöver det är namnet Aktiwitetsutskottet att föredra eftersom en 

förstår utskottets innebörd genom att läsa namnet, vilket i PR-synpunkt är förträffligt. Dessutom, 

med den eventuella nya omstruktureringen av utskottet, kan det vara på sin plats att även namnet 

får sig en så kallad make over. En anledning till att ha kvar namnet “Programmästeriet” vore att det 

“alltid har hetat “Programmästeriet”, men detta anser styrelsen inte ska gå före modernitet och 

förnyelse. Det nya namnet Aktiwitetsutskottet ser vi har stor potential att hålla långt in i framtiden.  

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar vi på:  

att i reglementet ändra 

 från 

 § 3.12.2 Åligganden  Det åligger källarmästaren 

att vara ordförande i programmästeriet 

att tillsammans med programmästeriets medlemmar lämna skriftligt budgetförslag 

till kassören inför sektionsmöte sammanträder och då budget skall behandlas 

till 

§ 4.8.2 Åligganden  Det åligger källarmästaren 

att vara ordförande i Aktiwitetsutskottet 

att tillsammans med Aktiwitetsutskottets medlemmar lämna skriftligt budgetförslag 

till kassören inför sektionsmöte sammanträder och då budget skall behandlas 



EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH   

2018-10-30 

 

 

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

 

 

att i reglementet ändra  

 från  

 § 4.8 Programmästeriet (PM)  

§ 4.8.1 Uppgift   

Programmästeriet ska verka för att programmästeriets medlemmar                   

ska känna gemenskap och ha en naturlig länk till varandra och 

styrelsen.   

§ 4.8.2 Sammansättning    

I programmästeriet ingår tandemgeneraler, karnevalsgeneraler, 

sportchefer, sångarsöverstar, aktiwerare, fanbärare, kafémästare 

och miljöombud.  

till  

§ 4.8 Aktiwitetsutskottet (AktU)  

§ 4.8.1 Uppgift    

Aktiwitetsutskottet ska verka för att Aktiwitetsutskottets 

medlemmar ska känna gemenskap och ha en naturlig länk till 

varandra och styrelsen.   

§ 4.8.2 Sammansättning    

I Aktiwitetsutskottet ingår tandemgeneraler, karnevalsgeneraler, 

sportchefer, sångarsöverstar, aktiwerare, fanbärare, kafémästare 

och miljöombud.  

 

 

 

 

Lund, dag som ovan 

Ekosystemtekniksektionens Styrelse 


