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Proposition justering av “Kallelse och 

behörighet” i reglementet. 
Vid sektionsmöte 1 verksamhetsåret 2013/2014 bestämdes att reglementet skulle ändras så att 

alla styrelsemedlemmar har möjlighet att kalla till styrelsemöte med ordförandes fullmakt. 

Ändringen gjordes på en del av en mening utan hänsyn till hur detta påverkade resten av 

texten, vilket resulterade i att texten blev både svårläst och kan bli missförstådd. Denna ändring 

har som syfte att ordna detta. 

 

Förslag är även att låta styrelsen konsekvensrevidera dokumentet om ytterligare problem skulle 

uppstå pga. denna ändring. 

 

Sektionsstyrelsen föreslår sektionsmötet 

att ändra texten under “Sammanträden” och “Kallelse och behörighet” i reglementet från: 

““Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller styrelsemedlem med 

ordförandes fullmakt, vilken skall vara styrelseledamot tillhanda senast ett (1) dygn före 

mötet samt att revisorerna har fått kännedom. Sammanträdet är beslutsmässigt om 

minst hälften av alla ledamöter (avrundat uppåt), exklusive mötesordföranden, är 

närvarande och kallelse utgått enligt ovan. Varje styrelseledamot har rätt att begära att 

ordföranden kallar till styrelsesammanträde.” 

 

till 

 

“Styrelsen sammanträder på ordförande, eller styrelsemedlem med ordförandes 

fullmakt, kallelse. Kallelse skall vara styrelseledamot tillhanda senast ett (1) dygn före 

mötet samt att revisorerna har fått kännedom. Sammanträdet är beslutsmässigt om 

minst hälften av alla ledamöter (avrundat uppåt), exklusive mötesordföranden, är 

närvarande och kallelse utgått enligt ovan. Varje styrelseledamot har rätt att begära att 

ordföranden kallar till styrelsesammanträde.” 

 

att konsekvensrevidera reglementet 
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Diskussionsunderlag - Välja phösare på 

sektionsnivå 
 

Nolleperioden har de senaste åren sett en ökning av antalet studenter som söker till att bli 

phösare vilket har resulterat i att Nolleperiodsgruppen (NPG) blivit tvugna att göra ett aktivt urval 

och tack nej till phösare. 

 

Ett problem som då uppstår är att NPG inte har tiden som krävs för att intervjua alla phösare 

utan får gå på personkännedom och de personliga brev som skrivs, och även detta tar enormt 

mycket tid som NPG inte har. Då inga personliga intervjuer kan genomföras finns alltid risken att 

olämpliga personer väljs in som phösare vilket reflekteras dåligt på kåren och sektionerna. 

 

Styret skulle därför vilja veta sektionens åsikter om att lägga ner valet på phösare på 

sektionsnivå. 


