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Bilaga 6: Reglementesändringar

Nedan följer en lista av de ändringar som utförts p̊a reglementet. Siffran anger var n̊agonstans
ändringen skett, siffran inom parentes anger den nya siffran utifall punktens siffra ändrades när
reglementet redigerades.

Nummer Beskrivning

1. Ändrade s̊a att första meningen inte börjar med ”Hedersmedlemmar”.

2. Strök att Datatekniksektionens ordförande ska f̊a utlysande till
föreningsmöte.

Lade till att revisorer väljs p̊a höstterminsmötet.

3. Uppdaterade vilka poster som ska valberedas.

5.Valberednings-
representant (3.1)

Ändrade mandatperioden till den som stod i stadgarna tidigare.

4. Lade till punkt 4. Revisorerna.

5. (6.) Alla styrelseposter, valberedningsrepresentant samt revisor flyttades till
sina respektive rubriker.

5.Ordförande (5.1.) Strök att ordförande ska vara kontaktperson för DataTjej.

Strök att ordförande ska vara i kontakt med Datatekniksektionens
ordförande.

Ändrade fr̊an att Datatekniksektionens ordförande samt tillträdande
ordförande ska skriva intyg till den avg̊aende ordföraren till att vice
ordförande ska göra det.

5.Ekonomiansvarig
(5.4.)

Strök att ekonomiansvarig ska ha kontakt med Datatekniksektionens
skattmästare.

5.Informations-
ansvarig (5.5.)

Förtydligade varför informationsansvarig ska ha god kommunikation med
DWWW.

Strök att ”publicera mötesprotokoll p̊a www” d̊a detta ingick i en av de
andra uppgifterna.

5.Näringslivs-
ansvarig (5.6.)

Strök att ”h̊alla god kontakt med Datatekniksektionens indu-
strimästeri”.

Lade till uppgiften ”att anordna event med företag.”

5.Årskurs-
representant (6.1.)

Ändrade fr̊an ”de fem (5) ordinarie åren” till ”de tre (3) första
årskullarna”, d̊a detta är vad vi faktiskt har.

6. (7.) Strök att rosa-glittrig rosett var för sittande Chip’N Dale, d̊a denna
posten inte längre finns.

7.1. (8.1.) Strök ”Samt att ha varit vald funktionär i D-sektionen minst ett (1) år”
för Fortfarande Fräsch?.
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Nummer Beskrivning

8. (9.) Strök hela punkten d̊a den inte sade n̊agot, och det st̊ar i stadgarna hur
reglementet ska tolkas.

Genomg̊aende Lade in en inneh̊allsförteckning.

Ordnade s̊a att numreringen är enhetlig.

Lade till ett kommatecken efter varje rad samt en punkt efter sista raden
i alla att-satser.

För styrelsen

Elin Sakurai
Ordförande
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