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Proposition till sektionsmötet HT-

2018 angående: 

Platsbegränsa JämU och InfU 

Bakgrund 

Denna termin har det varit ovanligt högt tryck på att gå med i Jämlikhetsutskottet och det finns 

potentiellt 15 medlemmar efter årsskiftet. Det är å ena sidan självklart positivt att så många vill 

engagera sig, men å andra sidan blir det svårare att hålla ihop utskottets arbete och att engagera alla. 

Likabehandlingsutskottet på F-sektionen har efter liknande medlems-boom begränsat sitt utskott till 

9 personer. I JämUs arbete har vi märkt att ca 8 medlemmar (totalt 10 med Jämlikhetsombud och 

vice Jämlikhetsombud) varit ett högt antal personer i utskottet.  

Det vi väljer att föreslå är 9 medlemmar för att lägga oss i överkant, med utrymme för diskussion. 

Detta hoppas vi också öka personernas engagemang i utskottet, att de som är med är med för att de 

har en vision de vill förverkliga med detta viktiga arbete. För de som vill vara med för att det är 

mysigt finns många andra utskott att engagera sig i. Det finns många andra utskott där 

medlemsantalet är betydligt lägre, och att sprida ut resurserna är positivt. 

Ett liknande problem uppstod med PR-utskottet för några år sedan och för att undvika att eventuellt 

behöva upprepa samma vända en gång till föreslår vi också att redan nu platsbegränsa ett annat 

utskott som i dagsläget saknar det, nämligen InfU. 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar vi på:  

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   



EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN INOM TLTH   

2018-11-10 

 

 

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

 

I jämlikhetsutskottet ska ordförande (Jämlikhetsombud), vice ordförande (Vice 

Jämlikhetsombud), samt maximalt 9 medlemmar ingå. 

 från 

 §4.6.2 Sammansättning  

InfU ska bestå av infochef, tillika ordförande för utskottet, webbmaster, sektionsfotografer samt

 erforderligt antal ledamöter. 

 till 

 §4.6.2 Sammansättning  

InfU ska bestå av infochef, tillika ordförande för utskottet, samt tio ledamöter inklusive 

webbmaster, grafisk designer och sektionsfotografer.  

 

 

Lund, dag som ovan 

Ekosystemtekniksektionens Styrelse 


