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Kapitel 1: Allmänt
Ändamål

1:1 Geosektionen är en sammanslutning av studenter vid Luleå tekniska
universitet. De program som tillhör Geosektionen styrs av Teknologkårens
reglemente för sektioner. Geosektionen skall arbeta för att:
•

främja gemenskapen mellan medlemmarna

•

förbättra dessa utbildningar

•

främja kontakt mellan medlemmarna och näringsliv.

Säte

1:2 Sektionen har sitt säte vid Luleå tekniska universitet

Medlemskap

1:3 Medlem av Geosektionen är varje student vid Luleå tekniska universitet
som erlagt den av Teknologkåren vid Luleå tekniska universitets fullmäktige
fastställda medlemsavgiften till Geosektionen.

Medlems utträde

1:4 Utträde sker i samband med att den studerande inte längre är inskriven vid
av de program som tillhör Geosektionen enligt 1:1 alternativt att studenten inte
längre betalar den av teknologkåren vid Luleå tekniska universitet fastställda
kåravgiften.
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Kapitel 2: Medlemmar
Rättigheter

2:1 Medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid sektionsmöte.
2:2 Medlem är valbar till förtroendeposter inom Geosektionen, dock med
undantag enligt 5:3 och 9:2.
2:3 Medlem har rätt att få motion behandlad av sektionsmötet.
2:4 Medlem har rätt att ta del av Geosektionens protokoll och övriga handlingar.
2:5 Medlem har rätt att komma i åtnjutande av genom Geosektionen erbjudna
tjänster och förmåner, om icke annat stadgas.

Skyldigheter

2:6 Medlem är skyldig att känna till och rätta sig efter Geosektionens stadgar,
reglementen, övriga föreskrifter och beslut.

Senior

2:7 Som senior har varje tidigare medlem, från högskolan/universitetet
utexaminerad, rätt att inträda. Senior kvarstår i Geosektionen så länge avgift
betalas.
2:8 Senior har närvaro- och yttranderätt vid sektionsmöte.
2:9 Senior har rätt att komma i åtnjutande av genom Geosektionen erbjudna
tjänster och förmåner.
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Kapitel 3: Organisation
Organisation

3:1 Sektionens verksamhet utövas på det sätt dessa stadgar föreskriver genom:
•

sektionsmötet

•

sektionsstyrelsen

•

ledningsgruppen

•

presidiet

•

utskotten

•

övriga organ

•

funktionärer

•

sektionens revisorer

Verksamhetsår

3:2 Sektionens verksamhetsår omfattar tiden 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.

Proinspektor

3:4 Vid förfall för inspektor inträder proinspektor.

Rättigheter

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 Naturresurser anställd, med god insikt i Geosektionens
verksamhet.
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Kapitel 4: Sektionsmötet
Befogenheter

4:1 Sektionsmötet är Geosektionens högsta beslutande organ.
Det åligger sektionsmötet att:

Sammanträde
Utlysande

•

fastställa Geosektionens stadgar och reglementen.

•

förrätta val enligt denna stadga.

•

följa upp och granska Geosektionens verksamhet

•

pröva frågan om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen.

•

behandla propositioner och motioner

•

i övrigt utöva de befogenheter som ges i denna stadga.

4:2 Varje år skall ha minst tre ordinarie sektionsmöten hållas. Sektionsmöte får ej
hållas under tentamensperiod, jul-/sommaruppehåll eller helgdagar.
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 hemsida.
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.
Behörighet

Höstmöten

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 1 december åligger det sektionsmötet att:
•
•

udda år välja studentrepresentant i Bergsmannaförenings styrelse
granska sektionsstyrelsens berättelse över Geosektionens verksamhet
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•
•
•
•
•

Vårmöten

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 3 ledamöter till valberedning enligt 4:8

4:7 Senast 1 maj åligger det sektionsmötet att:
•
•
•
•
•
•
•

välja ledamöter till Teknologkårens fullmäktige samt en suppleant
välja ledamöter till sektionsstyrelsen för nästkommande
verksamhetsår med undantag för 5:4
välja ledamöter till ledningsgruppen för 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 9:2
för nästkommande verksamhetsår fastställa senioravgift
för nästkommande verksamhetsår fastställa budget

Valberedning

4:8 Sektionens valberedning bereder de val som skall 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 skall
behandlas på motsvarande sätt som motioner av sektionsmötet.
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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 10 av Geosektionens
medlemmar inom tre veckor efter protokollets färdigställande.
Innan ärendet tas upp till prövning skall inspektor beredas tillfälle att avge
yttrande.
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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 fem ledamöter valda av sektionsmötet med
undantag för 5.4. Alla sektionsstyrelsens ledamöter skall vara myndiga.
5.4 Varje programförening under Geosektionen åläggs att välja en representant
till Geosektionens styrelse. Representanten sitter företrädelsevis i
programföreningens styrelse.

Mandatperiod

5:5 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

5:6 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

•

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.
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Sammanträde

5:7 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

5:8 Kallelse, föredragningslista och övriga handlingar skall utsändas senast två
dygn före sammanträdet.

Beslutsförhet

5:9 Styrelsen är beslutför om ordförande eller vice ordförande samt minst tre
andra ledamöter är närvarande. Ordförande har utslagsröst.

Sammanträdesdeltagares
rättigheter

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

Protokoll

5:11 Vid sektionsstyrelsens sammanträden skall protokoll föras.

Beredning av
ärende

5:12 Beredning av på sektionsstyrelsen ankommande ärenden sker på det
sätt sektionsstyrelsen beslutar.
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Kapitel 6: Presidiet
Sammansättning

6:1 Presidiet består av tre personer. Dessa är:
•
•
•

Åliggande

6:2 Det åligger presidiet att:
•
•

Befogenheter

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör

förbereda styrelsens möten
verka för styrelsens långsiktiga arbete

6.3 Presidiets befogenheter är att:
•

ta ekonomiska beslut inom budgetens ramar
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Kapitel 7: Sektionsföreningar
Allmänt

7:1 En fristående förening med en verksamhet som kan vara Geosektionens
medlemmar till gagn kan ansöka om att bli en sektionsförening eller
programförening.

Ansökan

7:2 För att en förening skall kunna bli sektionsförening eller programförening
krävs en ansökan till sektionsmötet.
Ansökan skall innehålla:

Programförening

•

en beskrivning av sektionsföreningens/programföreningens
huvudsakliga verksamhet och syfte

•

vilka förmåner föreningen önskar åtnjuta

•

hur dessa förmåner får användas.

•

föreningens stadgar

7:3 För att en förening skall kunna bli en programförening krävs att kraven
enligt 7:2 uppnås samt att föreningen har en ordförande, en kassör samt en
utbildningsbevakare.
En programförening skall inom sitt/sina program aktivt bedriva
utbildningsbevakning samt finnas utbildningsbevakningssamordnaren i
sektionen till hands.

Förteckning

7:4 En förteckning av alla till Geosektionen anslutna sektionsföreningar samt
programföreningar skall finnas i Geosektionens reglementen.

Stadga

7:5 Sektionsföreningen/programföreningen skall ha en av sektionsstyrelsen
godkänd stadga som inte får strida mot Geosektionens stadga eller reglemente.

Hävande

7:6 Båda parter äger rätt att häva sektionsföreningsskapet/
programföreningsskapet, förutsatt att båda parterna fullföljt sina åtagande
gentemot den andra parten.
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Kapitel 8: Ekonomi och avgifter
Medlemsavgift

8:1 Medlem skall terminsvis erlägga en av Teknologkårens fullmäktige
fastställd sektionsavgift.

Senioravgift

8:2 Senior skall erlägga en av sektionsmötet fastställd senioravgift.

Utbetalningar

8:3 Kassör och respektive utskottsordförande beslutar om de utbetalningar som
skall göras i överensstämmelse med fastställd budget för styrelse respektive
vardera utskott.
Utskottsordförande ansvarar för att budget samt sammanställning av inkomster
och utgifter för verksamhetsåret redovisas för sektionsstyrelsen.

Placering av
medel

8:4 Sektionens och dess fonders medel skall såvida donator ej fastställt
annat, föras räntebärande genom placering på bankräkning i svensk bank.

Firmateckning

8:5 Kassören och ordförande ska var för sig utses till Geosektionens
bankföreträdare med rätt att:
•

disponera Geosektionens samtliga konton i en av sektionsstyrelsen vald
bank för insättning och utta genom Internet, Giro och telefonbank.

•

omplacera Geosektionens medel i en av sektionsstyrelsen vald bank.

•

att lösa in checkar/postväxlar/plus- och bankgiroavier och andra
anvisningar ställda till Geosektion.

•

att försälja eller på annat sätt förfoga över Geosektionens värdepapper
och värdepappersfondandelar.

•

att öppna och avsluta konton i banken.

•

förfoga över insatta medel i banken genom Internet, Giro, telefonbank
och bankkort.

•

i alla övriga angelägenheter i banken företräda Geosektionen och
underteckna därmed erforderliga handlingar.
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Kapitel 9: Revision och ansvarsfrihet
Revisor

9:1 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.
9:2 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

9:3 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.

Åligganden

9:4 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 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

9:5 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

9:6 Räkenskaper och övriga handlingar skall tillställas revisorerna senast den 31
juli.
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Kapitel 10: Styrdokument
Allmänt

10:1 Förutom denna stadga finns reglementen och instruktioner.

Reglemente

10:2 Reglemente reglerar Geosektionens verksamhet.
Reglemente fastställes och ändras av sektionsmötet.
10:3 För fastställande respektive ändring av reglemente krävs enkel majoritet
vid ett sektionsmöte.
Fråga om fastställande eller ändring av reglemente skall finnas upptagen på
föredragningslistan till sektionsmötet och förslaget skall bifogas.

Instruktion

10:4 Instruktioner styr rutinerna för det operativa arbetet inom Geosektionen
och fastställs eller ändras av sektionsstyrelsen.
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Kapitel 11: Stadgeändring, tolkningsfrågor, upplösande
Stadgeändring

11:1 Dessa stadgar ändras av sektionsmötet.
Fråga om stadgeändring skall finnas upptagen på föredragningslistan till
sektionsmötet och förslaget skall bifogas.
11:2 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

11:3 Uppstår tvistigheter om dessa stadgars tolkning, skall frågan
hänskjutas till inspektor, proinspektor och icke medlems revisor för avgörande.

Giltighet

11:4 Dessa stadgar äger giltighet från och med 2017-04-06.

Upplösande

11:5 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.
11:6 Vid upplösning fördelar sektionsmötet Geosektionens tillgångar så att de
kommer Geosektionens medlemmar till godo på bästa sätt.

