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Proposition till sektionsmötet  

HT-2018 angående: 

Omstrukturering av Medaljutskottet 

Bakgrund 

Medaljutskottet är i dag ett utskott med något liten och oklar funktion. De har i uppgift att dela ut de 

medaljer som Sektionen tillhandahåller vid ett lämpligt tillfälle, men måste förlita sig på att någon 

annan tillhandahåller detta tillfälle då utskottet själv saknar möjlighet att göra det. Utskottet har 

alltså stor utvecklingspotential. 

I dagsläget delas medaljer ut på Sektionens funktionärstack, som anordnas av Styrelsen. Styrelsen är 

en grupp som redan har många åligganden, så att behöva hålla i ett tack för Sektionens funktionärer 

samtidigt som man på så sätt inte ”får” något tack själv kan kännas otacksamt samt bli en onödig 

källa till stress. Att omfördela ansvaret för tacket från Styrelsen vore därför välkommet. Det lämpar 

sig därför, tycker vi, att Medaljutskottet istället får ta över åliggandet. 

Vi anser också att utskottet inte bör begränsas till endast utdelandet av medaljer. I framtiden kan 

utskottet utvecklas till att arrangera fler saker för Sektionen, kanske av mer högtidlig natur. Därför 

anser vi att utskottet istället bör heta Ceremoniutskottet, ett namn som redan utnyttjas av andra 

Sektioner.  

För att underlätta utskottets utveckling hjälper det om det finns många i utskottet som kan bidra. Vi 

tycker därför att vi bör utöka utskottets platsbegränsning från fem personer till sju. 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar vi på:  

att i reglementet ändra 

 från 

 § 4.12 Medaljutskottet  

§ 4.12.1 Uppgift  

Medaljutskottets uppgift är att ansvara för utdelning av 

Ekosystemtekniksektionens medaljer.  

§ 4.12.2 Sammansättning  
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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.  

§ 4.12.3 Åligganden  

Det åligger medaljutskottet att lämna skriftligt budgetförslag till kassören 

inför att sektionsmötet sammanträder och då budget skall behandlas 

 till 

 § 4.12 Ceremoniutskottet (CeremU) 

§ 4.12.1 Uppgift  

Ceremoniutskottets uppgift är att ansvara för utdelning av 

Ekosystemtekniksektionens medaljer.  

§ 4.12.2 Sammansättning  

Ceremoniutskottet skall bestå av 7 medlemmar bland vilka en medlem 

internt väljs till ordförande och blir därigenom sammankallande för 

Ceremoniutskottet samt utskottets representant gentemot Styrelsen.  

§ 4.12.3 Åligganden  

Det åligger Ceremoniutskottet  

att lämna skriftligt budgetförslag till kassören inför att sektionsmötet 

sammanträder och då budget skall behandlas. 

att varje termin anordna funktionsfunktionärstack. I det fall då 

Ceremoniutskottet helt saknar medlemmar har Styrelsen ansvar att ordna 

funktionärstack om pengar, antal styrelsemedlemmar och andra relevanta 

omständigheter tillåter detta.  

Inbjudan går till alla funktionärer aktiva för gällande termin som får gå på 

tacket gratis eller så billigt som ekonomin tillåter.  

Anmodan går om möjligt till gamla styrelsemedlemmar. Gamla 

styrelsemedlemmar får komma i mån av plats. 

  § 4.8.3 Benämning 

  Medlem i Ceremoniutskottet benämns även Gasquelot 

Lund, dag som ovan 

Ekosystemtekniksektionens Styrelse 


