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E632 kl 18.30
§1 Formalia
1.1. Mötets öppnande
1.2. Val av två justerare tillika rösträknare
1.3. Mötets behörighet
1.4. Adjungeringar
1.5. Publicering på internet
1.6. Fastställande av dagordning
1.7. Föregående mötesprotokoll

§2 Anmälningsärenden
2.1. Kårstyrelsen informerar
2.2. Styret informerar, se bilaga 2.2
2.3. Kårfullmäktige informerar
2.4. Subgrupper informerar

§3 Propositioner och motioner
3.1 Stadgeändring för val
3.2 Valberedningens arbetsuppgifter
3.3 Sammansättning av utskott
3.4 Styrelseposter
3.5 Verksamhetsår

§4 Val
4.1 Val av KF-ledamöter
4.2 Val av vice Utbildningsbevakningssamordnare
4.3 Val av PR-info
4.4 Val av Kassör
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4.5 Val av Studieskyddsombud
4.6 Val av Internrevisor
4.7 Val av Proinspektor
4.8 Val av student till Bergmannaföreningens styrelse

§5 Övriga frågor
§6 Avslutande formalia
7.1. Nästa sektionsmöte
7.2. Mötets avslutande
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Bilaga 2.2: Styret informerar
Marika Gille – Ordförande
Haft överlämning med Hampus och Charlotte.
Varit på SMK möte
Arbetat med propositioner
Arbetat med att flytta mail och dokument till google
Haft samtal med alla i styrelsen för att få en bättre bild av dem och hur de planerar att
arbeta.
Workshop med Kåren om programföreningar

Oscar Forsberg – Vice Ordförande
Genomfört geordfrad
Varit på möte med NPG om sektionsdagen och utflykten
Rapporterat på KF

Rustam Yamilov - Utbildningsbevakningssamordnare
Varit på programråd
Workshop med kåren om programföreningar
Städat bland dokument kring UBS
Tagit hand om olika ärenden
Närvarat på Aprilsittningen

Vanessa Olli - Medlemskontakt
Har tillsammans med Eventutskottet börjat planera Projekt G
Skickat ut medlemsmail

Madeleine Jacobsson – Arbetsmarknadskontakt
Har satt mig in i min uppgift som arbetsmarknadskontakt.
Haft överlämning med Albin.
Planerat och utfört företagskvällen tillsammans med Integra.
Tagit kontakt med företag och bokat möten samt börjat med ett mailutskick som ska
skickas ut efter företagskvällen.

Ellinor Gross – Sekreterare
Gått igenom gamla mötesprotokoll för att lägga upp på hemsidan.
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Bilaga 3.1:
Stadgeändring Val
Bakgrund
Då kårfullmäktige på KF5 beslutade att ändra när alla ledamöter senast måste vara
valda bör Geosektionen göra motsvarande ändringar i stadgarna. Därmed föreslås
följande ändringar i stadgarna.

Stadgeändringar
Vårmöten 4:6 Senast 31 maj 1 maj åligger det sektionsmötet att:
granska sektionsstyrelsens berättelse över Geosektionens verksamhet och ekonomi
för föregående verksamhetsår
behandla revisorernas berättelse över föregående verksamhetsårs förvaltning
fastställa resultaträkning och balansräkning för föregående verksamhetsår samt
besluta om disposition av överskott eller täckande av underskott
pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse, samt övriga
organ och valda funktionärer
välja ledamöter till Teknologkårens fullmäktige samt en suppleant
välja valberedning enligt 4:7
välja tre ledamöter till sektionsstyrelsen för mandatperioden 1 juli -30 juni

Styrelsen föreslår mötet att:
Godkänna stadgeändringarna enligt bilaga 3.1
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Bilaga 3.2:
Proposition om ändring av reglemente för valberedning
Bakgrund
Under flera år har det varit svårt att hitta en full styrelse samt ledamöter på övriga
poster. Detta kan bero på flera saker som ett minskat engagemang och ökat antal
programföreningar.
Styrelsen har dock upptäckt att det finns otydligheter i vilka arbetsuppgifter
valberedningen ska utföra. För att minska denna förvirring så vill styrelsen förtydliga
detta i reglementet.

Reglementesändringar
2.7 Valberedning
Senast uppdaterad av sektionsmöte 2009-09-15 2016-04-20
Uppgifter
Valberdningen utser inom sig en ordförande.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordförande. Till första sammanträdet
kallar sektionsordförande, vilken öppnar och leder sammanträdet tillsdess
ordförande har valts. Att om möjligt avge fullständiga nomineringar med avseende de
val som ska förrättas av sektionsmötet. Valberedningen ska planera, ansvara för
rekryteringsprocessen samt hålla intervjuer av alla nominerade kandidater.
Valberedningen skall vara uppdaterade i vilka val som ska ske samt ha en långsiktig
planering för sitt arbete. Valberedningen ska avge fullständiga nomineringar till
sektionsmötet, dessa nomineringar ska bifogas den preliminära föredragningslistan
till mötet.

Sammansättning
Valberdningen består av tre ledamöter som bör komma från olika program inom
Geosektionen. Valberedningen är beslutsför om minst två av dess ledamöter är
närvarande. Som valberednings beslut gäller den kandidat som erhåller flest antal
röster. Ordföranden har utslagsröst.

Styrelsen föreslår mötet att:
Godkänna reglementesändringarna enligt bilaga 3.2
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Bilaga 3.3:
Proposition om utskottssammanstättning
Bakgrund
I dagens stadgar är det väldigt otydligt vilka som ska sitta i de olika utskotten samt att
det är väldigt många ledamöter i varje utskott. Detta har styrelsen sett över och
nedan följer ett nytt förslag på sammansättning av de olika utskotten.
Reglementesändringar
2.2 Utbildningsbevakarutskottet
Senast uppdaterad av sektionsmöte 2012-03-08 2016-04-20
Syfte
Att verka som ett samarbetsorgan för Geosektionens olika program- och arenaråd.
Ansvarighet
UBS ansvarar för att samordna och leda Utbildningsbevakarutskottets arbete.
Befogenheter
Att arbeta enligt instruktioner fastställda av sektionsstyrelsen.
Sammansättning
Utbildningsbevakarutskottet ska förutom UBS bestå av en ledamot, benämnd
Utbildningsbevakare, från varje program- eller arenaråd under Geosektionen. Om det
finns en program- eller arenaspecifik sektionsförening som bedriver
utbildningsbevakning skall denna förening erbjudas utbildningsbevakarposten för
detta program eller denna arena. I annat fall ska Utbildningsbevakaren sitta i
program- eller arenaråd för det program eller den arenan denne representerar, dessa
ledamöter utses av programråden.
Utbildningsbevakarutskottet ska, förutom UBS, bestå av vice UBS samt
utbildningsansvarig i varje programförening under geosektionen, samt valfritt antal
övriga ledamöter. Övriga ledamöter utses av sektionsstyrelsen.
Sektionsstyrelsen har rätt av avsätta programrådens och sektionsföreningarnas valda
ledamöter och ersätta denne med en tillförordnad ledamot fram till dess att en ny
ledamot valts.
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2.3 Arbetsmarknadsutskottet
Senast uppdaterad av sektionsmöte 2009-12-01 2016-04-20
Syfte
Att upprätthålla kontakten mellan Geosektionens medlemmar och näringslivet samt
att säkerställa sponsring för Geosektionens olika evenemang.
Ansvarighet
Arbetsmarknadskontakten ansvarar för att samordna och leda
Arbetsmarknadsutskottets arbete.
Befogenheter
Att arbeta enligt instruktioner fastställda av sektionsstyrelsen.
Sammansättning
Alla Geosektionens sektionsföreningar som bedriver verksamhet inom
näringslivskontakter skall erbjudas plats i Arbetsmarknadsutskottet. Utöver dessa
och Arbetsmarknadskontakten ska Arbetsmarknadsutskottet bestå av minst fem
ledamöter som utses av sektionsstyrelsen.
Arbetsmarknadsutskottet ska, förutom arbetsmarknadskontakten, bestå av en
ledamot från varje programförening under geosektionen, samt valfritt antal övriga
ledamöter. Övriga ledamöter utses av sektionsstyrelsen.

2.4 Eventutskottet
Senast uppdaterad av sektionsmöte 2009-12-01 2016-04-20
Syfte
Att skapa en sektionsanda genom att anordna sociala aktiviteter för Geosektionens
medlemmar.
Ansvarighet
Medlemskontakten ansvarar för att samordna och leda Eventutskottets arbete.
Rep-O ansvarar för att samordna och leda Eventutskottets arbete.
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Befogenheter
Att arbeta enligt instruktioner fastställda av sektionsstyrelsen.
Sammansättning
Alla Geosektionens sektionsföreningar som bedriver verksamhet i form av sociala
aktiviteter ska erbjudas plats i Eventutskottet. Utöver dessa och Medlemskontakten
skall Eventutskottet bestå av representationskommitténs ordförande,
Bunkergeneralen och minst fem ledamöter som utses av sektionsstyrelsen.
Eventutskottet ska bestå av, förutom medlemskontakten, en representant från varje
sektionsförening under geosektionen, samt valfritt antal övriga ledamöter. Övriga
ledamöter utses av sektionsstyrelsen.

Styrelsen föreslår mötet att:
Godkänna reglementesändringarna enligt bilaga 3.3
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Bilaga 3.4:
Proposition om ändring av styrelseposter
Bakgrund
Då det idag är svårt att rekrytera bra personer till styrelsen samtidigt som vi ser en
förändring i verksamheten med allt fler programföreningar som kräver ett visst
engagemang ser vi ett behov av att minska antalet ledamöter i sektionsstyrelsen.
Inga arbetsuppgifter ska försvinna bara omfördelas. Det är idag olika
arbetsbelastning på olika poster och för att göra det mer jämlikt så förslår styrelsen
att slå samman PR-info och medlemskontakt samt sekreterare och studerande
skyddsombud. Och att lägga till uppdraget som kontaktperson för hemresande
student på medlemskontakten.

Stadgeändringar
Kapitel 5: Sektionsstyrelsen
Befogenheter 5:1

Sektionsstyrelsen är sektionsmötets ställföreträdare.
Styrelsen handhar, i överensstämmelse med dessa stadgar,
befintliga reglementen samt av sektionsmötet fattade beslut,
den omedelbara ledningen av Geosektionen.

Ansvarighet 5:2

Styrelsen ansvarar för sin verksamhet inför sektionsmötet.

Ledamöter 5:3

Styrelsen består av minst sju minst fem ledamöter valda av
sektionsmötet. Alla sektionsstyrelsens ledamöter ska vara
myndiga.

Mandatperiod 5:4

Förtroendevald styrelsemedlem sitter på ansvarspost
företrädelsevis under ett (1) års tid. Den avgående
styrelseledamoten bör finnas till den nya styrelseledamotens
förfogande under första månaden av dess mandatperiod.

Åligganden 5:5

Det åligger sektionsstyrelsen att:






planera, samordna och leda Geosektionens
verksamhet i alla dess delar
förvalta Geosektionens tillgångar och skulder
bereda på sektionsmötet ankommande ärenden
verkställa av sektionsmötet fattade beslut, såvida
sektionsmötet ej annat beslutar
för kommande verksamhetsår upprätta förslag till
budget för Geosektionens verksamhet
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Sammanträde 5:6

efter verksamhetsårets slut upprätta
verksamhetsberättelse, resultaträkning,
balansräkning samt förslag till disposition av
överskott eller täckande av underskott
fastställa instruktioner för Geosektionens organ och
förtroendevalda som ansvarar för sin verksamhet
inför sektionsstyrelsen
övervaka och beakta vad som stadgas om
Geosektionens ekonomi
övrigt handlägga de frågor som ej ankommer på
sektionsmötet.
Utse kontaktperson inom de representanter av
Geosektionens valda Kårfullmäktige att agera som en
länk mellan dessa representanter och Geosektionens
styrelse

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vid
förfall för denne av vice ordförande. Rätt att begära
utlysande av sammanträde med sektionsstyrelsen
tillkommer varje styrelseledamot, envar av Geosektionens
revisorer samt inspektor.
Styrelsesammanträde ska hållas inom en vecka från det
behörig framställan gjorts.

Kallelse 5:7

Kallelse, föredragningslista och övriga handlingar skall
utsändas senast två dygn före sammanträdet.

Beslutsförhet 5:8

Styrelsen är beslutför om ordförande eller vice ordförande
samt minst fyra andra ledamöter är närvarande. Ordförande
har utslagsröst.
Styrelsen är beslutför om ordförande eller vice ordförande
samt minst tre andra ledamöter är närvarande. Ordförande
har utslagsröst.

Sammanträdesdeltagare 5:9
Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid
sektionsstyrelsens sammanträden tillkommer
sektionsstyrelsens ledamöter. Närvaro rättigheter yttrandeoch förslagsrätt tillkommer övriga som sektionsstyrelsen till
sig adjungerar för visst ärende.
Protokoll 5:10

Vid sektionsstyrelsens sammanträden skall protokoll föras.

Beredning av 5:11

Beredning av på sektionsstyrelsen ankommande ärenden
sker på det ärende sätt sektionsstyrelsen beslutar.
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Styrelsen föreslår mötet att:



Godkänna stadgeändringarna enligt bilaga 3.4
Konsekvensrevidera stadgar och reglementen för sammanslagning av poster
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Bilaga 3.5:
Proposition om ändrat verksamhetsår
Bakgrund
Det har på tidigare sektionsmöten diskuterats om ändring av verksamhetsår.
Anledningen till att styrelsen vill ändra verksamhetsår från 1 januari – 31 december
till 1 juli – 30 juni är dels att det blir ett lättare och bättre samarbete med
Teknologkåren och övriga sektioner på Luleå Tekniska Universitet och dels att det
kan bli lättare att hitta bra kandidater till styrelsen om verksamhetsåret är anpassat
efter läsåret.
Till skillnad från tidigare förslag kommer varken styrelsesammansättningen att
ändras eller att styrelsen inte väljs in samtidigt. Dock kommer en följdändring ske så
att majoriteten av styrelsen väljs in till sommaren.
Anledningen till att UBS väljs in till jul är att då Geosektionens UBS ska vara
ordförande för kommittén till årets lärare har UBS en god insikt i arbetet och kan
lättare leda den grupp som består av UO samt övriga UBS i andra sektioner.
Med det ändrade verksamhetsåret kommer en del stadgeändringar att följa. Dessa
visas nedan.

Stadgeändringar
Kapitel 3: Organisation
Organisation 3:1 Sektionens verksamhet utövas på det sätt dessa stadgar föreskriver
genom:







sektionsmötet
sektionsstyrelsen
utskotten
övriga organ
funktionärer
sektionens revisorer

Verksamhetsår
3:2 Sektionens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari - 31
december 1 juli – 30 juni.
Inspektor

3:3 Inspektor skall ägna uppmärksamhet åt och stödja
Geosektionens verksamhet. Inspektor skall därvid hållas underrättad om
Geosektionens verksamhet och har rätt att ta del av Geosektionens
protokoll och övriga handlingar.

Sektionsmöte 2
2016-04-20

Proinspektor
proinspektor.
Rättigheter

3:4 Vid förfall för inspektor inträder

3:5 Inspektor och proinspektor har närvaro-, yttrande- och
förslagsrätt vid sammanträde i Geosektionens samtliga organ. Inspektor
och proinspektor väljs bland anställda vid Luleå Tekniska Universitet.
Personen bör kunna styrka att någon form av anställning vid Luleå
Tekniska Universitet kommer att fortlöpa under dennes tid som
inspektor, som är under tid av två år. I första hand skall det vara en
person av institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresursteknik
anställd, med god insikt i Geosektionens verksamhet.

Kapitel 4: Sektionsmötet
Befogenheter
organ.

4:1 Sektionsmötet är Geosektionens högsta beslutande

Det åligger sektionsmötet att:






fastställa Geosektionens stadgar och reglementen
förrätta val enligt denna stadga
pröva frågan om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen
behandla propositioner och motioner
i övrigt utöva de befogenheter som ges i denna stadga

Sammanträde
4:2 Varje år skall fyra ordinarie sektionsmöten hållas, ett i
varje läsperiod. Sektionsmöte får ej hållas under tentamensperiod eller
under lov.
Utlysande

4:3 Sektionsmötet sammanträder på kallelse av
sektionsstyrelsen. Preliminära möteshandlingar skall utsändas per e-post
till samtliga medlemmar samt inspektorer och revisorer senast sju dagar
före mötet. Handlingarna skall även anslås på Geosektionens
anslagstavla.
4:4 Rätt att skriftligen, med angivande av ärende, begära
sektionsmöte tillkommer:







Medlem i sektionsstyrelsen
Inspektor
Kårstyrelsen
Envar av Geosektionens revisorer
Minst 15 medlemmar
Sektionsmöte ska hållas senast 14 dagar efter att framställan inkommit
till sektionsstyrelsen.
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Behörighet

Vårmöten












4:5 Mötet anses behörigt om kallelse har skett enligt 4:3 och
om det finns minst 15 röstberättigade medlemmar närvarande. Vid val
krävs 15 röstberättigade medlemmar för att aktuellt val skall vara
behörigt.
4:6 Senast 31 maj 1 maj åligger det sektionsmötet att:

granska sektionsstyrelsens berättelse över Geosektionens verksamhet och
ekonomi för föregående verksamhetsår
behandla revisorernas berättelse över föregående verksamhetsårs förvaltning
fastställa resultaträkning och balansräkning för föregående verksamhetsår
samt besluta om disposition av överskott eller täckande av underskott
pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse, samt
övriga organ och valda funktionärer
välja ledamöter till Teknologkårens fullmäktige samt en suppleant
välja valberedning enligt 4:7
välja tre ledamöter till sektionsstyrelsen för mandatperioden 1 juli -30 juni
nästkommande verksamhetsår
udda år välja inspektor och proinspektor
välja två revisorer, varav en icke medlem, samt personliga suppleanter för
dessa varav en icke medlem, dock med undantag enligt 8:2
för nästkommande verksamhetsår fastställa senioravgift
för nästkommande verksamhetsår fastställa budget

Höstmöten 4:7 Senast 31 december 1 december åligger det sektionsmötet att:












udda år välja inspektor och proinspektor
udda år välja studentrepresentant i Bergsmannaförenings styrelse
välja tre ledamöter till sektionsstyrelsen för nästkommande verksamhetsår
mandatperioden 1 januari – 31 december
välja två revisorer, varav en icke medlem, samt personliga suppleanter för
dessa varav en icke medlem, dock med undantag enligt 8:2
för nästkommande verksamhetsår fastställa senioravgift
för nästkommande verksamhetsår fastställa budget
granska sektionsstyrelsens berättelse över Geosektionens verksamhet och
ekonomi för föregående verksamhetsår
behandla revisorernas berättelse över föregående verksamhetsårs förvaltning
fastställa resultaträkning och balansräkning för föregående verksamhetsår
samt besluta om disposition av överskott eller täckande av underskott
pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse, samt
övriga organ och valda funktionärer
välja valberedning enligt 4:7
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Valberedning

4:8 Sektionens valberedning bereder de val som ska göras av
sektionsmötet

Nominering
4:9 Varje medlem äger rätt att till valberedningen inkomma
med nomineringsförslag.
Valmetod

4:10 Ledamöter i berörda organ väljs av sektionsmötet om
icke annat stadgas.

Omröstning

4:11 Omröstning skall ske öppet. Personval skall
dock ske med slutna sedlar om medlem så begär. Vid omröstning gäller
enkel majoritet om ej annat stadgats. Vid lika röstetal skiljer lotten.
Röstning genom fullmakt är ej tillåten.

Motion

4:12 Motion till sektionsmöte skall skriftligen inlämnas till
sektionsstyrelsen senast tio dagar före sektionsmöte. Sektionsstyrelsen
skall till sektionsmötet beredas tillfälle att avgiva yttrande över
motionen.
Förslag från sektionsstyrelsen till sektionsmötet benämnes proposition
och ska behandlas på motsvarande sätt som motioner av sektionsmötet.

Ärenden

4:13 Medlem som önskar få ärende upptaget på
sektionsmötets föredragningslista skall anmäla detta skriftligen till
sektionsstyrelsen senast tio dagar före mötet.

Extra ärende
4:14 Vid sektionsmötet får ett ärende som ej angivits på
föredragningslistan ej tas upp för avgörande om medlem inlägger sitt
veto däremot.
Överklagande
4:15 Beslut av sektionsmötet som uppenbart strider mot
Geosektionens ändamål får undanröjas av Teknologkårens fullmäktige.
Sådant beslut får tas upp till prövning endast om det begärs av antingen
minst en tiondel av Geosektionens medlemmar eller minst 100 av
Geosektionens medlemmar inom tre veckor efter protokollets
färdigställande. Innan ärendet tas upp till prövning skall inspektor
beredas tillfälle att avge yttrande.

Kapitel 8: Revision och ansvarsfrihet
Revisor

8:1 Sektionens, sektionsstyrelsens, de av sektionsmötet eller
sektionsstyrelsen valda funktionärers verksamhet granskas, såvitt ej
annat stadgas, av två revisorer, varav en icke medlem. Revisor ska vara
myndig.
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8:2 Revisor må ej vara någon som är befattningshavare inom
Geosektionen eller under det sist förflutna verksamhetsåret handhaft
bokföring eller medelförvaltning för Geosektionen eller intager
underordnad ställning till ledamot i sektionsstyrelsen eller
befattningshavare inom Geosektionen åt vilken det uppdragits att
ombesörja bokföring, medelförvaltning eller kontroll därav.
Rättigheter

Åligganden





8:3 Icke medlemsrevisor har närvaro-, yttrande- och
förslagsrätt vid sammanträde i Geosektionens samtliga organ. Intern
revisor har närvaro, yttrande- och förslagsrätt vid sammanträde i
Geosektionens samtliga organ.
8:4 Det åligger revisor att:

under året kontinuerligt granska räkenskaper och förvaltning
granska eller låta granska alla de handlingar genom vilka kännedom om
förvaltningen kan vinnas
senast en vecka före Geosektionens vintermöte vårmöte avsluta sin granskning
av verksamheten för föregående verksamhetsår
över sin granskning avge revisionsberättelse, sådan berättelse skall också
innefatta yttrande i fråga om ansvarsfrihet för berörda organ och funktionärer

Ansvarsfrihet
8:5 Ansvarsfrihet är beviljad sektionsstyrelsen, berörda
organ och funktionärer då sektionsmötet fattat beslut om detta. Ingen
må deltaga i beslut om ansvarsfrihet för åtgärd för vilken han/hon är
ansvarig.
Räkenskaper
8:6 Räkenskaper och övriga handlingar skall
tillställas revisorerna senast den 31 januari juli.

Kapitel 10: Stadgeändring, tolkningsfrågor, upplösande
Stadgeändring
10:1 Dessa stadgar ändras av sektionsmötet. Fråga om
stadgeändring skall finnas upptagen på föredragningslistan till
sektionsmötet och förslaget skall bifogas.
10:2 Ändringsförslaget skall behandlas vid två på varandra
följande sektionsmöten med minst två veckors mellanrum. För beslut
fordras vid båda tillfällena att minst två tredjedelar av de närvarande
medlemmarna är om beslutet ense.
Vid andragångsbehandlingen kan det vid första läsningen antagna
förslaget endast bifallas eller avslås.
Tolkningstvister
10:3 Uppstår tvistigheter om dessa stadgars tolkning, skall
frågan hänskjutas till inspektor, proinspektor och icke medlems revisor
för avgörande.
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Giltighet

10:4 Dessa stadgar äger giltighet från och med den 09 09
2010 2016-04-20.

Upplösande

10:5 Upplösande av Geosektionen skall
behandlas vid två på varandra följande sektionsmöten med minst två
veckors mellanrum. På dessa möten måste minst två tredjedelar av de
närvarande vara för ett upplösande.
10:6 Vid upplösning fördelar sektionsmötet Geosektionens
tillgångar så att de kommer Geosektionens medlemmar till godo på bästa
sätt.

Reglementesändringar
1.1 Verksamhetsbidrag
Senast uppdaterad av sektionsmöte 2015-09-23 2016-04-20
1. Utskott inom sektionen har rätt att inför kommande budgetår äska medel hos
Styret.
2. Sektionsförening och programförening har rätt att inför kommande budgetår söka
bidrag för verksamhet från Geosektionen. Bidrag utgår med maximalt 20 000 kr.
Bidragets maxbelopp bestäms enligt följande formel för sektionsföreningar:
10 000 𝑥

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑘å𝑟𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑖 𝑠𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛

och följande formel för programföreningar:
20 000 𝑥

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑘å𝑟𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑓ö𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑑𝑙𝑒𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑓ö𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛

Alumnmedlemmar står utanför ekvationen.
Sektionsföreningen/programföreningens ansökan skall vara Geosektionens styrelse
tillhanda senast första november första april, Geosektionens styrelse lämnar sedan
ett förslag till verksamhetsbidrag till årsmötet. Geosektionen skall ha betalt ut
verksamhetsbidraget senast tre månader efter årsmötet. Användningen av
verksamhetsbidraget skall redovisas vid följande årsmöte.
3. Sammanslutning av medlemmar har rätt att söka bidrag för evenemang (socialt,
kulturellt eller annat) som är öppet för och begränsat till Geosektionens medlemmar
eller studerande vid viss utbildning ingående i Geosektionen. Bidrag utgår med
maximalt 500 kr per evenemang. Ansökan skall vara Styret tillhanda senast 2 veckor
innan evenemanget. Bidraget skall hämtas senast en vecka efter evenemang.
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2.1 Centralt
Senast uppdaterad av sektionsmöte 2013-05-08 2016-04-20
Sektionsstyrelsen består av följande ledamöter:











Ordförande, Ordf
Vice ordförande, Vordf
Sekreterare
Kassör
Utbildningsbevakningssamordnare, UBS
Vice Utbildningsbevakningssamordnare, vUBS
Arbetsmarknadskontakt, Arbm
Medlemskontakt, MedK
PR-Info
Studieskyddsombud, SSO
Vice ordförande och vice Utbildningsbevakningssamordnare och sekreterare
väljs för mandatperioden 1 juli - 30 juni 1 januari – 31 december vid ett
sektionsmöte under vårterminen höstterminen.
Övriga ledamöter väljs för mandatperioden 1 januari- 31 december 1 juli – 30
juni vid ett sektionsmöte under höstterminen vårterminen

Verksamhet
Geosektionen bedriver verksamhet genom följande utskott:






Utbildningsbevakarutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Eventutskottet
Representationskommittén
Bunkerlaget

Projektgrupper
Sektionsstyrelsen kan vid behov inrätta särskilda projektgrupper inom
utskotten. I beslut om inrättande av en projektgrupp ska syfte, mål och
ansvarigt utskott framgå.
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2.6 Bunkerlaget
Senast uppdaterad av sektionsmöte 2011-12-07 2016-04-20
Syfte
Att sköta om och driva Geosektionens sektionslokal Bunkern.
Ansvarighet
Det åligger sektionsmötet att senast 31 december välja Bunkergeneral för
nästkommande verksamhetsår.
Bunkergeneralen måste vara myndig samt kårmedlem. Bunkergeneralen
ansvarar för att samordna och leda Bunkerlagets arbete.
Befogenheter
Att arbeta enligt instruktioner fastställda av sektionsstyrelsen.
Sammansättning
Bunkerlaget ska utöver Bunkergeneralen bestå av minst fem ledamöter
som utses av sektionsstyrelsen.
Styrelsen föreslår mötet att:



Godkänna stadgeändringarna enligt bilaga 3.5
Godkänna reglementesändringarna enligt bilaga 3.5
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Bilaga 4: Val
4.1 Val av Kårfullmäktige
Vakant
Valberedningen föreslår mötet:
att återremittera valberedandet av Kårfullmäktige till valberedningen

4.2 Val av vice Utbildningsbevakningssamordnare
Vakant
Valberedningen föreslår mötet:
att återremittera valberedandet av vice Utbildningsbevakningssamordnare till
valberedningen

4.3 Val av PR-info
Vakant
Valberedningen föreslår mötet:
att återremittera valberedandet av PR-info till valberedningen

4.4 Val av Kassör
Vakant
Valberedningen föreslår mötet:
att återremittera valberedandet av Kassör till valberedningen

4.5 Val av Studieskyddombud
Vakant
Valberedningen föreslår mötet:
att återremittera valberedandet av Studieskyddsombud till valberedningen
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4.6 Val av Internrevisor
Vakant
Valberedningen föreslår mötet:
att återremittera valberedandet av Internrevisor till valberedningen

4.7 Val av Proinspektor
Vakant
Valberedningen föreslår mötet:
att återremittera valberedandet av Proinspektor till valberedningen

4.8 Val av student i Bergmannaföreningens styrelse
Vakant
Valberedningen föreslår mötet:
att återremittera valberedandet av student i Bergmannaföreningens styrelse till
valberedningen

