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Policy angående medlemsföreningar
Syfte
Teknologsektionen Industriell Ekonomi har som vision att erbjuda alla I-teknologer
en plats för engagemang inom sektionen utöver studierna. Detta kan göras genom
större sektionsengagemang som kommittéer eller genom att starta upp mindre
intresseföreningar vidare kallade medlemsföreningar. Att starta upp en
medlemsförening är enkelt. Det som krävs är en ordförande, ekonomiskt ansvarig
och en idé. Exempel på dessa kan vara ett korplag i innebandy, ett sektionsband eller
en matlagningsskola. Medlemsföreningar har inga åligganden utan medlemmarna
bestämmer själva när de vill utföra sina aktiviteter. Målet är att föreningar ska vara
flexibla och fånga upp engagemang i lättare former. Kontakta sektionsstyrelsen med
en idé och ansvariga för medlemsföreningen för att komma vidare i start-up fasen. I
samråd med sektionsstyrelsen kommer någon form av finansiellt stöd att beslutas.
Medlemsföreningar
i. En medlemsförening på sektionen är en sammanslutning av teknologer
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med ett gemensamt intresse.
Medlemsförening skall utse en ordförande och en ekonomiskt ansvarig
och dessa ska vara medlemmar i sektionen. De utses på föreningens
medlemsmöte och godkänns på ett styrelsemöte.
Medlemsföreningen ska upprätta ett dokument med riktlinjer och syfte
för föreningen. Detta ska innehålla ordförande, ekonomiskt ansvarig,
syfte och kriterier för medlemskap. Detta ska godkännas av styrelsen.
Varje sektionsmedlem skall ha rätt till medlemskap. Dock kan
föreningsmedlem som inte uppfyller föreningens kriterier kan uteslutas på
beslut av föreningens ordförande i samråd med sektionsstyrelsen.
Minst hälften av medlemmarna skall vara medlemmar i sektionen.
Medlemmar utanför sektionen, men medlemmar i Chalmers Studentkår
kan beslutas att gå med i föreningen vid godkännande från föreningens
ordförande.
Medlemsförening har rätt att i dess namn och emblem använda sig av
sektionens namn och symboler.
Medlemsförening är skyldig att rätta sig efter sektionens stadga,
reglemente, övriga styrdokument samt av sektionen fattade beslut.
Föreningens ekonomistruktur bestäms i samråd med sektionskassören.
Förening har vice ordförande i styrelsen som kontaktperson.

Skapad: 2017-05-03

Reviderad: -

Namn: Petter Häggberg, Sektionsordförande

Namn: -

Teknologsektionen Industriell Ekonomi | Vera Sandbergs Allé 8A, 412 96 Göteborg

