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Motion till sektionsmötet VT-2019 

angående: 

Stödmedlem och Revisorer  

Bakgrund 

På det första Fullmäktigemötet 2019 beslutade Fullmäktige att ta bort funktionen Stödmedlem från 
Teknologkårens stadga. Jag anser därför att även vår sektion bör titta över detta i våra stadgar. 
Tidigare har stödmedlemskapet på vår sektion använts ett fåtal gånger då studenter från 
Ekosystemteknik har bytt sektion för att studera de avslutade åren på Riskhanteringsprogrammet. 
Men senast detta användes var 2014 enligt de dokument jag hittat. Som det ser ut idag, efter att 
Kåren beslutat att ta bort sitt stödmedlemskap, måste vi själva skapa ett sätt att hantera vårt 
stödmedlemskap och hantera de betalningar eller kontrakt som hör till. En sådan medlemslista skulle 
vara svår att hantera på grund av GDPR och leda till mer administration för Styrelsen. 
 
Utöver detta kräver dessutom vår stadga idag att sektionens Revisorer är medlemmar vid sektionen 
vilket kan bli ett problem dagen då vi inte har någon som kandiderar till den posten och externa 
revisorer måste hjälpa till, exempelvis från Kåren.  
 
Sammanfattningsvis föreslår denna motion att Stödmedlem tas bort ur stadgan och att en 
omdefinition görs gällande de rättigheter studenter som är medlemmar eller tidigare har varit 
medlemmar i sektionen har. Motionen föreslår att medlemmar vid sektionen ska ha samma 
rättigheter som tidigare enligt §2.3 i stadgan men med tillägget att studenter som tidigare varit 
medlemmar i sektionen har samma rättigheter som ordinarie medlemmar förutom rösträtten på 
sektionsmöten. Detta innebär att studenter som väljer att läsa sina sista år på 
Riskhanteringsprogrammet eller byter program under sin studietid kan fortsätta vara engagerade på 
vår sektion. Utöver detta tas även delen gällande att Revisorer måste vara medlemmar inom 
sektionen bort så att det ska vara lättare att få extern hjälp eller tidigare medlemmar på denna post.  
 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar jag på:  

att i stadgan  

ta bort 

 § 2.1.1 Stödmedlem 

Stödmedlem är den som tidigare varit elev vid civilingenjörsprogrammet i  
Ekosystemteknik och som vill fortsätta att engagera sig i sektionens verksamhet. 
Stödmedlemmar har samma rättigheter och skyldigheter som anges i stadgarna § 2.2 
och § 2.3. Stödmedlem betalar medlemsavgift till sektionen.  
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att  i stadgan ändra 

 från 

 § 2.3 Rättigheter 

  Samtliga inom sektionen äger rätt 

a)  att med en röst deltaga på sektionsmöte. 
b) att kandidera till sektionens funktionärsposter. 
c)  att få fråga behandlad av sektionens myndigheter.  
d)  att taga del av sektionens protokoll och handlingar. 

 till 

 § 2.3 Rättigheter 

Medlemmar inom sektionen och studenter som tidigare har varit studerande vid 
civilingenjörsprogrammet i Ekosystemteknik äger rätt  

a) att kandidera till sektionens funktionärsposter. 
b) att få fråga behandlad av sektionens myndigheter.  
c) att taga del av sektionens protokoll och handlingar. 

Medlemmar inom sektionen äger även rätt 

a) att med en röst deltaga på sektionsmöte. 
 

att  i stadgan ändra  

 från 

 § 3.6.2 Sammansättning  

Sektionen skall ha två revisorer som skall vara myndiga och medlemmar av  
sektionen. 

 till 

 § 3.6.2 Sammansättning 

  Sektionen skall ha två revisorer som skall vara myndiga. 

 

Lund, dag som ovan 

Louise Söderberg 


