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1.
2.

Ändamål
Medlemskap
i. Erhållande
•

Medlem i teknologsektionen är varje kårmedlem som
betalar sin sektionsavgift till Teknologsektionen
Industriell Ekonomi.

ii. Rättigheter
•
•

•

•

Samtliga medlemmar har närvaro-,yttrande, förslags- och
rösträtt på sektionsmötet.
Enbart medlemmar är valbara till förtroendeposter inom
sektionen, med undantag för posterna inspektor samt
revisor.
Medlemmar har rätt att ta del av mötesprotokoll och
sektionens övriga icke konfidentiella handlingar.
Konfidentialitet beslutas av sektionens firmatecknare.
Medlemmar har rätt att utnyttja sektionens tjänster och
delta i dess evenemang.

iii. Skyldigheter
•

3.

Medlemmar är skyldiga att inom sektionens verksamhet
följa sektionens styrdokument och övriga beslut.

Ekonomi och firmatecknare
i. Ordförande och kassör i sektionsstyrelsen tecknar i förening
sektionens firma tillsammans. Sektionsstyrelsen har rätt att i
särskilda fall utse speciell firmatecknare.
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4.

Sektionsidentitet
i. engelskt sektionsnamn är The Student Body of Industrial
Engineering and Management.
ii. Sektionens skyddshelgon är James Bond
iii. Sektionens färg är lila och sektionens ordenband är färgerna lila
– vitt – lila.
iv. Sektionens sång är ”Staten och Kapitalet”
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5.

Organisation och ansvar
i. Organ
Teknologsektionens verksamhet består av:
•
•
•
•
•

Sektionsmötet
Valberedningen
Sektionsstyrelsen
Kommittéer
Eventuella övriga organ

ii. Styrdokument
Sektionens verksamhet regleras av följande styrdokument i
fallande ordning:
• Stadga
• Reglemente
• Policys, instruktioner och arbetsordningar
Beslut om ändring i dessa stadgar kräver tre fjärdedelars
majoritet på två efterföljande sektionsmöten med minst femton
(15) dagars mellanrum samt att Chalmers Studentkårs Styrelse
fastslår ändringar. Vid andra behandlingen kan det liggande
stadgeändringsförslaget endast bifallas eller avslås.
Revidering av reglementet kräver tre fjärdedelars(3/4) majoritet
på sektionsmötet.
Beslut om ändring, avskaffande eller införande av en policy eller
instruktion tas av styrelsen. Policy gäller hela sektionen medan
instruktion gäller enskilt organ.
Beslut om ändring i en arbetsordning tas av det organ
arbetsordningen berör.
Tolkningstvist rörande dessa styrdokument avgörs av inspektor.
iii. Verksamhetsår
•

Sektionens verksamhetsår utgörs av kalenderår.
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6.

Sektionsmöte
i. Sektionsmötet är teknologsektionens högst beslutande organ.
ii. Sektionsmötet utgörs av fysiskt närvarande medlemmar av
teknologsektionen.
iii. Sektionsmötet sammanträder på kallelse av sektionsstyrelsen.
Kallelse till sektionsmöte skall anslås senast sju(7) läsdagar före
mötet.
iv. Sektionsmötet skall under verksamhetsåret hålla minst fyra
sammanträden, varav minst ett i varje läsperiod.
v. Rätt att hos sektionsstyrelsen begära utlysande av extra
sektionsmöte tillkommer
• Sektionsstyrelseledamot
• Kåren eller sektionens inspektor
• Chalmers Studentkårs styrelse
• Teknologsektionens revisorer
• Minst 25 medlemmar
I sådana fall ska extramöte hållas inom femton(15) läsdagar.
vi. Ett möte är beslutsmässigt om minst 25 medlemmar är
närvarande.
vii. Beslut om enkel majoritet och vid lika röstetal har
mötesordförande utslagsröst, om inget annat anges i denna
stadga.
viii. Vid personval gäller:
• Om en person skall väljas fordras mer än hälften av de
avgivna, godkända rösterna. Om ingen kandidat erhåller
detta, sker omval mellan de två som fått högst röstetal.
Vid lika röstetal i andra omröstningen skilje lotten.
• Om flera personer skall väljas, är de valda som har fått
högsta röstetalen. Vid lika röstetal skilje lotten.
ix. Beslut av sektionsmötet som strider mot kårens eller sektionens
stadga eller reglemente får undanröjas av kårens fullmäktige.
x. Protokoll skall föras vid sektionsmöte samt publiceras i justerat
skick senast tio läsdagar efter mötet. Protokoll justeras av
mötesordförande, mötessekreterare och två av sektionsmötet
valda justeringspersoner.
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7.

Inspektor
i. Sektionsmötet väljer bland högskolans anställda en inspektor
att stödja och granska sektionens verksamhet.
ii. Inspektor har rätt till fullständig insyn i sektionens verksamhet
och förvaltning.

8.

Revision
i. För granskning av sektionens verksamhet och förvaltning väljer
sektionsmötet minst två(2) revisorer, vilka ej får inneha andra
förtroendeuppdrag inom sektionen.
ii. Revisorerna skall före verksamhetsårets andra sektionsmöte
inkomma med revisionsberättelser för föregående års, samt
tidigare ej ansvarsbefriad, verksamhet. Dessa skall innehålla
yttrande om ansvarsfrihet för berörda funktionärer.

9.

Valberedning
i. Valberedningen skall bestå av en ordförande samt minst tre
övriga ledamöter.

10.

Sektionsstyrelse
i. Sektionsstyrelsen ska leda sektionens verksamhet.
ii. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör samt
övriga ledamöter
iii. Ordförande ska på styrelseledamots eller inspektors begäran
utlysa styrelsemöte
iv. Sektionsstyrelsen åligger:
att

bereda ärenden inför sektionsmötet

att

ansvara för teknologsektionens verksamhet och
ekonomi

att

verkställa av sektionsmötet fattade beslut

att

bevaka medlemmarnas intressen
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11.

Kommittéer
i. Kommittéer ska utföra verksamhet till gagn för sektionens
medlemmar

12.

Upplösning
i. För upplösning gäller samma regler som för stadgeändring.
ii. Om antalet medlemmar på teknologsektionen är 25 eller färre
har kårstyrelsen rätt att överta sektionsmötets rättigheter och
skyldigheter.
iii. Om teknologsektionen upplöses tillfaller dess tillgångar
Chalmers Studentkår.
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