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Motion till sektionsmötet HT-2019 
angående: 
Återinförande av Fanbärare i Ceremoniutskottet 

Bakgrund 

HTM 2018 röstades en större omstrukturering av dåvarande Programmästeriet, nuvarande 

Aktivitetsutskottet, fram. Posten Fanbärare hade dittills tillhört Programmästeriet, primärt för att få 

tillhöra ett utskott på sektionen och ha en kontakt i styrelsen, eftersom postens åligganden är 

specifika till ett par event om året och uppdragen är direkt kopplade till Kåren och skilda från resten 

av sektionens aktiviteter. Numera har vi istället ett Aktivitetsutskott som internt ska välja ut 

representanter till Kårens olika kollegier, däribland Fanbärare. På HTM 2018 röstades också för att 

ändra namn och åligganden från dåvarande Medaljutskottet, till nuvarande Ceremoniutskottet. 

Ceremoniutskottet ansvarar idag för att anordna funktionärstack till sektionens medlemmar, samt 

dela ut sektionsmedaljer.  

Med denna bakgrund föreslår jag att Fanbärare skall införas som en valbar post igen och framöver 

tillhöra Ceremoniutskottet. Ceremoniutskottet är ett utskott av allmänt högtidlig natur, och tror att 

Fanbäraren skulle passa bra här och kunna utvidga sin post i samråd med sittande i CermU om så 

önskas. I övrigt har Fanbäraren väldigt specifika åtaganden, och det är viktigt och roligt att en 

representant från W-sektionen är med på Kårens event och examenshögtiderna för att representera 

sin sektion och hålla fanan extra ståtligt. För att detta inte ska falla mellan stolarna borde det återgå 

till att vara en sökbar post.  

Eftersom W-sektionen idag är den enda sektionen där fanbäraren sitter på läsår istället för 

kalenderår yrkar jag också på att flytta valet av Fanbärare till höstterminsmötet, så Fanbäraren sitter 

med i samma Fanborg under hela sin mandatperiod.  

 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar jag på:  

att i reglementet ta bort 

 §4:8:3 Åligganden  

Det åligger Aktwitetsutskottet att  
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f) koordinera Sektionens fanbärande så att det finns någon som kan bära 

Sektionens fana vid högtidliga tillställningar såsom examenshögtiden och 

Regattan 

 att  i reglementet lägga till 

§4:12:2 Sammansättning  
Ceremoniutskottet skall bestå av en fanbärare samt sju ledamöter. Bland dessa väljs 
internt en ordförande, vilken därigenom blir sammankallande för utskottet samt 
utskottets representant gentemot Styrelsen. Dessutom ska en sidansvarig väljas 
internt inom utskottet.  

 
§ 4.12.4 Fanbärare 

      § 4.12.4.1 Uppgift 

  Fanbärarens uppgift är att bära sektionens fana vid högtidliga 

tillställningar såsom examenshögtiden. 

   

  § 4.12.4.2 Åligganden 

 

  Det åligger fanbäraren 

 

a) att på ett värdigt sätt representera sektionen vid högtidliga 

tillställningar  

 

  § 4.12.4.3 Mandatperiod 

Fanbäraren tillsätts på höstterminsmötet och mandatperioden är 1 

januari – 31 december.  

 

  § 4.12.4.3 Benämning 

   

  Fanbäraren benämns även Svärdfisk. 

 

att  flytta berörda punkter under kapitel 4:12 Ceremoniutskottet (Ceremu) ett steg i numerisk 

ordning. 

 
 
 

Lund, dag som ovan 

Märta Bengtsson 


