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PROPOSITION – SEKTIONSMÖTE 4 
 

Reglementesändringar 
 

Bakgrund 

 

Styrelsen fick i uppdrag att göra alla förberedelser, inför övergången vid årskiftet 2015/2016 till strategisk Styrelse och en 

Ledningsgrupp. Under sitt arbete har styrelsen upptäckt en del saker som de vill ändra på. Detta gäller Verksamhetsberättelse och 

och benämningen av Ledningsgruppsledamöterna i styrdokumenten. Dessa ändras i Reglementet och kräver beslut på 

sektionsmöte.  

 

Först vill Styrelsen göra sektionen uppmärksam på att det i Reglementet § 2.3 regleras vilka som ska avlägga verksamhetsberättelse 

för de året de har suttit som funktionärer eller i utredningsgrupper. Där står inget om den nybildade ledningsgruppen, utan enbart 

om styrelsen, och att Ordförande har rätt att utkräva en verksamhetsberättelse.  

Det är viktigt för både revisorerna och för Sektionsmötet att de kan få en bra helhets bedömning av Ledningsgruppens arbete 

under det gångna verksamhetsåret. Särskilt när man ska ta beslut om ansvarsfrihet.  

 

För det andra vill styrelsen påpeka att det i framtida reglementet kommer vara reglerat, under framtida §6.1, vilka som sitter i 

ledningsgruppen. I dagsläget så kommer det stå ”2 mottagningsnsvariga”. Styrelsen tycker att det är en alltför vag formulering. 

Därför föreslår vi att detta ändras till att de båda posterna ”Amiralskändare” och ”Gudfar/Gudmor” explicit står med i 

reglementet istället för ”2 mottagningsansvariga”.  

Yrkande 

Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen: 

 

 

Att1:  i reglementet under §2.3 under punkten ” De poster som brukligt skriver verksamhetsberättelse är:” lägga till 

”Ledningsgruppsledamöter” och därmed annullera ”mottgningsansvariga” under samma punkt.  

 

Att2: i reglementet under den nya §6.1 ändra ” Mottagningsansvariga (2st)” till Amiralskändare och Gudmor/Gudfar 

 

________________________ 

För Styrelsen 2015, Linnea Jonsson 

Stockholm 7 oktober 2015 
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VALHANDLINGAR 
 

Styrelsefunktionärer  

 

Ordförande:  
Leder sektionens löpande verksamhet och tillser att denna bedrivs på ett stadgeenligt och i övrigt tillfredsställande sätt. 

Ansvarar för att sektionsmötets beslut verkställs samt har det övergripande ansvaret för sektionens verksamhet och 

sammanställer dess verksamhetsberättelse. Ordförande representerar också sektionen i ordföranderådet på kåren.  

 

Vice Ordförande:  
Vice Ordförande skall vara Ordföranden behjälplig med skötseln av sektionens löpande verksamhet. Är samordnande och 

sammankallande i ledningsgruppen, LG (se detta ord). Ser till att information flyter naturligt mellan styrelsen och 

ledningsgruppen, genom att rapportera från LG på styrelsemöten och från styrelsen på LG-möten. 

 

Cash:  
Ansvarar för att sektionens finanser går ihop, samt är de andra med bokföringsansvar behjälplig. Skickar månadsvis ut en 

ekonomisk sammanställning till samtliga på sektionen med intresse för denna, bland annat revisorer, övriga styrelsen, 

mottagningen, farmen och jublet. Detta för att öka transparensen för sektionens ekonomiska situation samt regelbundenheten 

i bokföringen. Skall även lämna bokslut. Sitter i ekonomirådet på THS. 

 

Sekreterare:  
För protokoll vid sektions- och styrelsemöten. Tillser att kallelser till möten sätts upp på ett stadgeenligt sätt. Sekreteraren 

skall tillsammans med Kultingen (se detta ord) också handha och uppdatera Kjölswynsregistret. 

 

Styrelseledamot: 
Sitter i styrelsen som styrelseledamöter. Gör styrelsearbete tillsammans med resten av styrelsen. För diskussioner och arbetar 

långsiktigt för sektionens fortgång och utveckling. Ser till att målen i verksamhetsplanen uppfylls.  
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Ledningsgruppsfunktionärer 
 

Vice ordförande: 
Se beskrivning ovan under styrelsefunktionärer. 

 

Lokalansvarig: 
Ansvarar, med assistans av Qurlinglandslaget (se detta ord), för sektionens alla lokaler. Denne lämnar 

verksamhetsberättelse för T-Centralen. Lokalansvarig nominerar Qurlinglandslaget. Sitter med i ledningsgruppen, LG 

(se detta ord). Är sektionens studerandeskyddsombud tillsammans med StURe. 

 

StURe:  
StURe (Studerande utskottsrepresentant) ansvarar för studiesociala frågor och agerar studerandeskyddsombud 

tillsammans med Lokalansvarig. StURe har tystnadsplikt. StURe representerar sektionen i JML-rådet och studiesociala 

rådet på THS centralt. StURe sitter med i studienämndsrådet, SNR (se detta ord) och i ledningsgruppen, LG (se detta 

ord). 

  

SNO:  
SNO, som utläses StudieNämndsOrdförande, är sektionens ansvarige i utbildningsfrågor. Denne är verksam i 

utbildningsrådet, UR på THS och inom delfakulteten. SNO sitter med i ledningsgruppen, LG (se detta ord) och sitter som 

ordförande i studienämndsrådet, SNR (se detta ord). 

 

Klubbmästarna:  
Klubbmästare tituleras de två som av sektionen fått hedersuppdraget att ansvara för sektionens alkoholtillstånd, samt 

bistå sektionsmedlemmarna med roliga gasquer och pubar. De är även ekonomiskt ansvariga och två av sektionens 

firmatecknare. De sitter i ledningsgruppen, LG (se detta ord). Till sin hjälp har klubbmästarna även ett klubbmästeri, 

KFK (se detta ord) som de nominerar. Sitter i klubbmästarrådet och pubrådet på THS. För övrigt skall klubbmästarna 

verka för fred på jorden, kärlek mellan sektionerna samt slopad skatt på öl. 

 

ARMA:  
ARMA (Arbetsmarknadsansvarig) ansvarar för sektionens kontakter med näringslivet. Nominerar och leder 

Flygsektionens Arbetsmarknadsenhet, FARMEN (se detta ord). Sitter i sektionens Ledningsgrupp, LG, samt kårens 

Näringslivsråd, NR. 

 

Informatör:  
Ansvarar för att information når sektionens medlemmar. Är dessutom ansvarig för seniormedlemskap samt att 

uppmärksamma utexaminerade flygare. Informatören representerar sektionen i kommunikationsrådet på kåren. Sitter 

med i ledningsgruppen, LG (se detta ord) samt är sekreterare för LGs möten och för därmed protokoll för dessa. 

 

Amiralsskändare: 
Amiralsskändaren ansvarar för ÖPHs verksamhet. Amiralsskändaren representerar sektionen i Mottagningsrådet (MR) 

på kåren tillsammans med Gudfar/Gudmor (se detta ord). Amiralsskändaren ansvarar tillsammans med 

Gudfar/Gudmor att rekrytera pheuset i en öppen rekrytering där samtliga sökande ska bedömas lika baserat på bland 

annat förmåga, ambition och gruppdynamik. Pheuset godkänns sedan på Sektionsmöte 4. Sitter i ledningsgruppen, LG 

(se detta ord) under hela sitt verksamhetsår. 

 

Gudfar/Gudmor: 
Gudfar/Gudmor ansvarar för Plahns verksamhet. Gudfar/Gudmor representerar sektionen i Mottagningsrådet (MR) på 

kåren tillsammans med Amiralsskändaren (se detta ord). Gudfar/Gudmor ansvarar tillsammans med 

Amiralsskändaren för att rekrytera pheuset i en öppen rekrytering, där samtliga sökande ska bedömas lika baserat på 

bland annat förmåga, ambition och gruppdynamik. Pheuset godkänns sedan på Sektionsmöte 4. Sitter i 

ledningsgruppen, LG (se detta ord) under hela sitt verksamhetsår.  
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STYRELSE PM  
 

Här nedan följer en del förändringar som styrelsen tagit beslut om: 
 
Jubelgeneral: 
Jubelgeneralen tillsätts vart femte år på sektionsmöte 3. Jubelgeneralen ansvarar för jubelkommitténs verksamhet. 

Jubelgeneralen ansvarar för att rekrytera jubelkommittén i en öppen rekrytering, där samtliga sökande ska bedömas 

lika baserat på bland annat förmåga, ambition och gruppdynamik. Jubelkommittén godkänns sedan på Sektionsmöte 4. 

Sitter i ledningsgruppen, LG (se detta ord) under hela sitt verksamhetsår.  

 

 

 

Medaljer: 
De som får medaljer efter avslutat verksamhetsår är (Exempel: Funktionär (band, medaljvalör)): 

 Ordförande (blå/vit, guld) 
 Vice Ordförande (blå/grön, guld) 
 Cash (blå/vit, guld) 
 Sekreterare (blå/vit, guld) 
 Ledamöter (blå/vit, guld) 
 Lokalansvarig (grön/vit, silver) 
 ARMA (grön/vit, silver) 
 KBM (grön/vit, silver) 
 StURe (grön/vit, silver) 
 SNO (grön/vit, silver) 
 Informatör (grön/vit, silver) 
 Amiralsskändare (grön/svart, silver) 
 Gudmor/Gudfar (grön/gul, silver) 
 Övriga plahn (gul/vit, silver) 
 Övriga ÖPH (svart/vit, silver) 
 Jubelgeneral (valfri, silver) 
 Övriga jublet (valfri, silver) 

 

Regalia: 
De som har regalia under sitt verksamhetsår är hela styrelsen och hela ledningsgruppen. 

 

Firmatecknare: 
Flygsektionens firmatecknare är Ordförande, Cash och de två Klubbmästarna. Klubbmästarna är fortfarande 

firmatecknare trots att de inte sitter i styrelsen. Detta är för att alkoholtillståndet måste ligga på två firmatecknare som 

även ska avlägga krögarprovet och därmed bli ansvariga för all barverksamhet. 

 

Vem arrangerar vad: 
Nuvarande styrelsens förslag till arrangemangsuppdelningen är: 

 n0llegasquen – styrelsen och ledningsgruppen 
 kjölswynsevent – styrelsen 
 mutmiddag – styrelsen 
 kick-off gasque – ledningsgruppen 
 funktionärsgasquen – styrelsen 
 sektionsmöten – styrelsen 
 sektionsaftonsgasquen – styrelsen 
 sektionens dag – styrelsen och ledningsgruppen 
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Samarbete och kommunikation mellan styrelse och 
ledningsgrupp: 
Nuvarande styrelsens förslag är att ledningsgruppen hanterar sektionens dagliga verksamhet medan styrelsen hanterar 

sådant som rör sektionen i helhet samt långsiktig planering. Frågor som tas på styrelsenivå är sådant som rör sektionen 

i helhet. Frågor som behandlas på ledningsgruppsnivå är sådana som rör varje enskild ledningsgruppspost. Det är upp 

till Vice Ordförande att bedöma huruvida en fråga från ledningsgruppsmötet ska tas upp till styrelsen. För stärkt 

samarbete och förenklad kommunikation föreslås att styrelse och ledningsgrupp har gemensamma möten två gånger 

per termin där gemensamma frågor diskuteras. 

 

Styrelse-/ledningsgruppströjor: 
Det är upp till styrelsen samt budgeten att bestämma om tröjor. 

 

Möten: 
Det är upp till styrelse respektive ledningsgrupp att hålla möten så ofta som det krävs. 

 


