
Ändringar avseende Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Styrelsen har på eget beslut att se över stadgarna då det var lite oklarheter  i några av paragrafern
samt att Teknologkåren vill lägga över arbetsmiljöbevakningen på sektionerna.Vid granskningen av 
stadgarna har styrelsen även upptäckt några andra punkter som styrelsen vill ändra.

Första punkten gäller att ändra (§2) Datasektionens syfte och lägga till arbetsmiljöbevakning.

Andra punkten gäller att ändra (§4) verksamhetsåret och (§9) styrelse så att mandat perioden blir 
från 1 juli till och med 30 juni då det annars är en dag på året då Datasektionen inte har någon 
styrelse.

Tredje punkten gäller (§6) att lägga till att sektionsmötet är behörigt om Teknologkårens styrelse har 
fått kännedom samt ändra att protokoll skall finnas på sektionsexpeditionen till att dom ska finnas 
på Teknologkårens  kansli  samt sättas  upp på sektionens  anslagstavlor.  Då Sektionsexpeditionen 
kommer försvinna innom en snar framtid.

Fjärde punkten gäller  (§11) personval där vi  vill  först  stryka alla  personval  för KF-ledamöter  i 
läsperiod 1 då detta strider mot Teknologkårensstadgar, sen ändra UBS1 till UBS och UBS2 till 
SMBS(Sudiemiljöbevakningssamordnare).

Datasektionens styrelse föreslår sektionsmötet att besluta

att ändra (§2) Syfte från 
Främja medlemmarnas utbildning genom utbildningsbevakning och  utbildningspåverkan
till
Främja  medlemmarnas  utbildning  genom  utbildningsbevakning,  utbildningspåverkan   och  
arbetsmiljöbevakning.

att ändra (§4) från
Verksamhetsåret, tillika räkenskapsår, omfattar tiden 1 juli till 30 juni.
till
Verksamhetsåret, tillika räkenskapsår, omfattar tiden 1 juli till och med 30 juni.

att ändra (§9) från
Styrelsens mandatperiod omfattar tiden 1 juli till och 30 juli.
till
Styrelsens mandatperiod omfattar tiden 1 juli till och med 30 juli.

att lägga till
3.   Teknologkårens styrelse har fått kännedom.
i (§6).

att ändra (§6) från
 Protokoll skall så snart som möjligt efter mötet finnas tillgängliga på sektionsexpeditionen  
och på sektionens hemsida.
till
Protokoll  skall så snart som möjligt efter mötet finnas tillgängliga på sektionens hemsida,  
Teknologkårens kansli samt sättas upp på sektionens anslagstavlor.



att stryka
Alla personval för KF-ledamöter i läsperiod 1
från (§11)

att ändra under (§11.3) från
UBS1(Utbildningsbevakningssamordnare)
till
UBS(Utbildningsbevakningssamordnare)

att ändra under (§11.3) från
UBS2(Utbildningsbevakningssamordnare)
till
SMBS (Studiemiljöbevakningssamordnare)

att ändra (§18) från 
Stadgarnas giltighet
Från och med 2007-02-22
till
Stadgarnas giltighet
Från och med ????-??-??


