
Motion:
Tillsättning av Kårfullmäktigeledmöter
Vad anser motionen att förändra?
Denna motion avser att sektionsmötet ska kunna tillsätta ledamot till kårfullmäktige baserat
på kårfullmäktiges beslut att låta sektionerna tillsätta den själva istället för ett centralt
system.

Vad innebär förändringen?
Ändringen gör att sektionsmötet har mandat att tillsätta ledamot och suppleant i
kårfullmäktige. Detta skall alltid göras på ett sektionsmöte före 15:e maj då det ska
rapporteras till Kårfullmäktige.

11.7 Kårfullmäktige
Arkitektursektionen har rätt att välja representanter till THS kårfullmäktige, kårens högst
beslutande organ. Antalet ledamöter samt suppleanter beslutas varje år i kårfullmäktige
senast 31 december och SM har rätt att tillsätta antalet utifrån Kårfullmäktiges beslut.
Kårfullmäktigeledamöter och suppleanter har som uppgift att representera
Arkitektursektionens samt arkitektstudenternas mening i kårfullmäktige och ha en god
kontakt med medlemmarna genom sektionsmöten, sektionens styrelse samt
studiebevakande organ.

6.5 Övriga förtroendevalda
Studerandeskyddsombud 1 februari - 31 januari väljs på SM2
Fanbärare 1 januari - 31 december väljs på SM1
Revisor (2 pers) 1 oktober - 31 september väljs på SM4
Valberedning 1 (2 pers) 1 januari - 31 december väljs på SM1
Valberedning 2 (2 pers) 1 juli - 31 juni Väljs på SM3
Kårfullmäktige 1 juli- 31 juni Väljs på SM2

//Styrdokumentskommitten genom Cornelia



Styrelsens motionssvar till: Tillsättning av
kårfullmäktigeledamöter

Styrelsen anser att denna motion är bra. Tillsättning av kårfullmäktigeledamöter är
en ändring som gäller alla sektioner. Det ska nu ske på sektionen och inte centralt på
THS. Detta ska då läggas till i stadgarna och vi anser att denna utformning är mycket
bra.

Vi anser att godkänna denna motion med en ändring. Kårfulmäktigeledamöter sitter
mellan 1 juli - 30 juni, och inte 31a juni som står i motionen. Styrelsen förslag ser då
ut så här.

11.7 Kårfullmäktige
Arkitektursektionen har rätt att välja representanter till THS kårfullmäktige, kårens högst
beslutande organ. Antalet ledamöter samt suppleanter beslutas varje år i kårfullmäktige
senast 31 december och SM har rätt att tillsätta antalet utifrån Kårfullmäktiges beslut.
Kårfullmäktigeledamöter och suppleanter har som uppgift att representera
Arkitektursektionens samt arkitektstudenternas mening i kårfullmäktige och ha en god
kontakt med medlemmarna genom sektionsmöten, sektionens styrelse samt
studiebevakande organ.

6.5 Övriga förtroendevalda
Studerandeskyddsombud 1 februari - 31 januari väljs på SM2
Fanbärare 1 januari - 31 december väljs på SM1
Revisor (2 pers) 1 oktober - 31 september väljs på SM4
Valberedning 1 (2 pers) 1 januari - 31 december väljs på SM1
Valberedning 2 (2 pers) 1 juli - 31 juni Väljs på SM3
Kårfullmäktige 1 juli- 30 juni Väljs på SM2


