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PM – För ett bättre samarbete mellan Geosektionens
styrelse och dess sektionsföreningar
Skyldigheter gentemot Geosektionen från sektionsföreningarna:














Sektionsföreningarna skall senast den 1 november söka sektionsföreningsbidrag
för nästkommande år, ansökan skall innehålla mål med bidraget. Därefter skall
en skriftlig redogörelse om vad bidraget gått till lämnas in till styrelsen året
därpå.
Företagskvällar som annordnas av sektionsföreningarna skall i första hand
prioritera föreningens medlemmar. I mån av plats ges möjligheten till andra
studenter.
Om en kontakt skapas mellan ett företag och en sektionsförening men inte
kommer att utnyttjas av föreningen till exempelvis företagskvällar, bör
kontakten skickas vidare till Geosektionens styrelse.
Varje sektionsförening bör ha med en representant i event- och
arbetsmarknadsutskottet.
Varje sektionsförening skall skicka en representant på varje sektionsmöte för att
rapportera vad föreningen gjort sedan föregående sektionsmöte samt vad som
planeras närmast. Vid ej möjlig närvaro skall rapport inlämnas.
De medlemmar som sitter i respektive sektionsförenings styrelse skall vara
kårmedlem. (gäller från HT 2014)
Vid beställning av programtröjor skall detta skötas av respektive
sektionsförening.
Sektionsföreningarnas egna hemsidor skall ha länkat till Geosektionens
hemsida samt Teknologkårens hemsida.
De event där en sektionsförening söker verksamhets/eventbidrag från
Geosektionens styrelse, skall Geosektionens logga/namn finnas med vid
marknadsföring som exempelvis posters.
Medlemmar ur Geosektionens styrelse skall bli inbjudna att få närvara på
sektionsföreningens årsmöten.
Vid ändringar av sektionsföreningens reglemente samt stadgar skall dessa
ändringar skickas till Geosektionens styrelse.
Kontinuerligt under terminenen bör möten mellan ordförande i Geosektionens
styrelse samt sektionsföreningarnas ordförande ske för att maximera utbytet
inom sektionen.
Geordfrad = GEosektionensORDFöRAnderåD.

Geosektionens skyldigheter gentemot dess sektionsföreningar:






Om Geosektionens styrelse får kontakt med ett företag endast intressant för en
av föreningarna, skall denna kontakt skickas vidare till aktuell sektionsförening.
På Geosektionens hemsida skall länkar finnas till respektive sektionsförening.
Vid event anordnade av Geosektionens styrelse skall sektionsföreningarna ges
möjlighet att delta och marknadsföra sig själva.
Geosektionen skall om så önskas marknadsföra sektionsföreningarnas event.
Geosektionens styrelse kan köpa in och sälja vidare märken till
sektionsföreningarna för inköpspris.

Adress:
Geosektionen, F-huset
Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅ

E-mail: medk@geosektionen
www.geosektionen.se

Bankgiro:
390-6880
Org.nr:
897000-9018

2014-04-16
Sidan 2




Geosektionen skall betala ut beviljat sektionsbidrag till sektionsförening senast
tre månader efter anslag.
Ordförande i Geosektionen skall agera sammankallande organ för Geordfrad.
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