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Dagordning sektionsmöte 1 Geosektionen
2017-10-02
§1 Formalia

E632 kl 18.30

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, bilaga 2.2.
2.3. Kårfullmäktige informerar
2.4. Sektionens föreningar informerar

§3 Propositioner och motioner
3.1. Motion angående verksamhetsbidrag (Arktis), bilaga 3.1

§4 Beslut
4.1 Eventuella bestlut, bilaga 4.1

§5 Val
5.1 Nomineringar och förslag till beslut, bilaga 5.1
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§6 Övriga frågor
§7 Avslutande formalia
7.1. Nästa sektionsmöte
7.2. Mötets avslutande
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Bilaga 2.2: Styrelsen informerar
Ordförande
Presenterar förslaget om eventuellt “Resursråd”.  Intressekoll för uppstart av
föreningssamarbete vid LTU. Bifogad information från Sehlstedt.
Vice ordförande
Kassör
Utbildningsbevakningssamordnare
Arbetmarknadskontakt
SSO
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Bilaga 3.1 Motion om Verksamhetsbidrag
Bakgrund: Verksamhetsbidraget ska gynna antalet medlemmar, inte kvoten.
Att:
Ändra:
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 kr x (antalet kårmedlemmar i sektionsföreningen / totala antalet medlemmar i
sektionsföreningen)

och följande formel för programföreningar:
20 000 kr x (antalet kårmedlemmar i  s ektionsföreningen / totala antalet medlemmar i
sektionsföreningen)
Alumnmedlemmar står utanför ekvationen.
Sektionsföreningen/programföreningens ansökan skall vara Geosektionens styrelse tillhanda
senast 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.
Till:
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:
50 kr x Antalet kårmedlemmar i sektionsföreningen. Med ett maxbelopp på 10 000 kr och
följande formel för programföreningar:
100 kr x Antalet kårmedlemmar i programföreningen. Med ett maxbelopp på 20 000 kr
Alumnmedlemmar står utanför ekvationen.
Sektionsföreningen/programföreningens ansökan skall vara Geosektionens styrelse tillhanda
senast 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.
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Bilaga 5.1 Nomineringar och förslag till beslut
5.1.1

Ledamöter till kårfullmäktige (KF-ledamot)

Följande förslag har kommit till styrelsen angående KF-ledamot.
Ledamot 1 - Alexander Bergling
Ledamot 2 - Ludvig Ånnhagen
Suppleant – Josefine Pettersson

5.1.2

Val av valberedning

Till styrelsens kännedom har Geosektionen ingen valberedning. En valberedning måste
väljas under ett sektionsmöte innan den 1 december varje år enligt våra stadgar.
Öppet golv för nominering som kan gå till direkt beslut.
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5.1.2

Val av ordförande och vice

Bakgrund: Vid förra sektionsmötet skrevs det aldrig in att valberedningen
återremitterade valet av ordförande och vice, till styrelsen. Posterna har blivit fyllda,
men korrekt beslut måste skrivas in i protokollet.
Beslut
Styrelsen föreslår mötet:
att

återremittera valet av ordförande till styrelsen

Mötet beslutade
att

Styrelsen föreslår mötet:
att
Mötet beslutade
att

återremittera valet av vice ordförande till styrelsen
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Bilaga 2.2a
Mail från Louise Sehlfeldt.
Hej!

Jag heter Louise Sehlstedt och har varit student på LTU sedan 2012. De senaste åren har jag sett en
oroväckande trend, där engagemanget i föreningslivet har sjunkit en stor del. I min egna erfarenhet
saktar föreningar och annat ideellt engagemang, som sektion- och kårengagemang, ned på grund av
brist på resurser, tid, eller manskraft för att göra så mycket som man vill göra. Detta baserar jag på
vad som känns som en trend av ökat antal vakanta platser i engagemang, att de som engagerar sig
sitter på dubbelpositioner, avhopp i engagemang, osv. Det här är anledningen till att jag kontaktar er,
som representanter för de föreningar och sektioner som håller till runtom LTU.

Under det senaste ett och ett halvt året har jag haft en återkommande tanke för att främja samarbetet
föreningar emellan, och jag har försökt komma fram till en formulering på det. Det är svårt att veta hur
man kan gå tillväga, men det här är ett försök till en uppstart.
Min idé är att jag vill starta ett Resursråd för alla föreningar på LTU, där man kan dela med sig av
erfarenheter, resurser och möjliga tjänster och gentjänster för att främja samarbete och ökad kunskap
och kvalité föreningar emellan.
Föreningar som går med i det här resursrådet går in med en tanke på att i så stor utsträckning hjälpa
till med det de kan mot så låg ersättning som möjligt. Samlingen av allting alla föreningar känner att de
kan hjälpa till med blir grunden till att skapa en resursbank. Denna bank blir sedan navet i själva
verksamheten.
Saker som skulle kunna inkluderas i denna bank är till exempel:
●
●
●
●

Utväxling av kunskap över hur man sköter styrelsearbete och utveckling av respektive
förening.
Möjlighet att ta till vara på varandras resurser, såsom plats, verktyg, specialkunskap, osv när
det kommer till olika projekt.
Samarbete för att hålla i engagemang samt spridning av dessa event till andra målgrupper än
den egna föreningens följare.
Lyckade teambuilding- och överlämningsupplägg.

Detta är väldigt generella exempel, ett mer specifikt exempel skulle kunna vara möjlighet att få tillgång
till passersystem via rfid/ltukort-läsare till föreningslokaler.
Endast fantasin sätter gränserna för vad man som förening kan bidra med. Oavsett vad så blir det en
plattform för att så många föreningar som möjligt ska kunna få upp ögonen för varandra, och för vad vi
tillsammans kan göra för att främja LTUs studentliv genom en gemensam informationskanal och plats
att utbyta tankar och idéer. Jag kommer sträva mot att detta samarbete ska ta så lite tid som möjligt
från respektive förenings arbete och ge så mycket som möjligt tillbaka.

Tanken med detta mail är att höra om det finns intresse för ett sådant här initiativ från föreningarnas
sida, då det egentligen enbart är funderingar från mig som privatperson. Jag har pratat med
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representanter för några föreningar redan, och Ludd (Luleå Universitets datorförening), XP-El, och
Snapsakademien, bland andra har visat ett intresse för att vara med och kommer diskutera detta
vidare i respektive styrelse.

Detta är skickat till alla föreningar jag kunde hitta kontaktuppgifter till, sektionerna, och kårerna. För att
kunna gå vidare med detta initiativ uppskattar jag om ni kan ta er tiden att diskutera igenom i
respektive förening och svara på sex stycken korta frågor som följer i det medskickade
googleformuläret nedan.

https://goo.gl/forms/cpJMU4GbdP3ksTyv1

Jag kommer personligen vilja träffa alla styrelser som är intresserade för att få en mer djupgående
diskussion vad föreningarna är ute efter och vad man kan hjälpa till med, samt att ni ska få en bild av
vem jag är.
Har ni några frågor så tveka inte att höra av er. Tack för att ni tog er tiden att läsa igenom detta mail,
jag ser fram emot att få höra från er.

