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Bilaga 6: Stadgeändringar

Nedan följer en lista av de ändringar som utförts p̊a stadgarna. Siffran anger var n̊agonstans
ändringen skett, siffran inom parentes anger den nya siffran utifall punktens siffra ändrades när
stadgarna redigerades. Även de ändringar som vaskades fram när propositionen bifölls under första
läsningen är bifogade.

Nummer Beskrivning

1. Lade till 1.2 Säte samt 1.9 Medlemsavgift.

Ändrade s̊a att punkten är konsekvent. D̊a tv̊a underpunkter lades till ändrades
de andra underpunkterna därefter.

1.2. (1.3.) Ändrade syftet fr̊an ”Att främja kvinnors trivsel och trygghet p̊a Datateknik-
sektionen vid Teknologk̊aren vid Lunds Tekniska Högskola samt verka för mer
kvinnligt engagemang.” till ”Att främja trivsel och trygghet för kvinnor som
studerar Datateknik eller Informations- och Kommunikationsteknik vid Lunds
Tekniska Högskola samt att verka för mer kvinnligt engagemang.”

1.5. Strök punkten 1.5 Slagord.

1.6. Strök punkten 1.6 Symbol.

1.7. (1.6.) Lade till alumnimedlemmar och virtuella medlemmar i sammansättning.

2-4. Lade till punkt om utträde ur föreningen.

2-5. Redigerade s̊a att formatet är enhetligt och att samma att-sats är formulerade
p̊a samma sätt. Lade även till att även virtuella medlemmar och alumnimed-
lemmar f̊ar ta del av v̊ara applikationer.

2. Ändrade ”Medlemmar” till ”Ordinarie medlemmar” och ändrade referenserna
till dessa.

2.2. Lade till skyldigheter under medlemmar.

3.2. Lade till att-satsen ”iaktta D-Chips stadgar och reglemente”.

3.3 & 5.3. Lade till att-satsen ”närvara under föreningens evenemang d̊a detta inte strider
mot evenemangets syfte”.

3.4 & 5.4. Ändrade fr̊an ”entlediga” till ”utesluta”.

3.4, 4.5 &
5.4.

Lade till ”Detta beslut skall göras med fyra femtedelars ( 4
5 ) majoritet av de

närvarande p̊a mötet.”

3-5. Ändrade olika medlemmars skyldigheter ”att iaktta k̊arens, sektionen samt D-
Chips stadgar och reglemente”till ”att iaktta D-Chips stadgar och reglemente”.

4.2. Strök raden ”samt är virtuell medlem i Datatekniksektionen vid Teknologk̊aren
vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH).”

4.2 & 8.4. Flyttade punkten 4.2 Val till 8.4 Val av Virtuell medlem samt omformulerade
för att stämma med 8.3 Val av hedersmedlem och 8.5 Val av revisor.
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4.3. Ändrade s̊a att det endast är D-Chips stadgar och reglemente som behöver
följas.

5.4. Uppdaterade stavfel: ”m̊a¨även”till ”må även”.

7.5. Ändrade en l̊ang mening till en d̊a-lista s̊a att man lättare kan se de olika
anledningarna.

Tog bort första meningen efter d̊a-satserna och ändrade i andra meningen efter
d̊a-satserna fr̊an ”...anh̊allan inkommit till...” till ”...anh̊allan inkommit skrift-
ligen till...”.

7.6. Strök ”uppsättas p̊a sektionens anslagstavla och”.

7.6 & 7.10. Ändrade motionsstopp till sex (6) dagar fr̊an sju (7) och fem (5) d̊a
möteshandlingar ska vara tillhanda fem (5) dagar innan möte.

7.8. Tog bort referens till 6.11 d̊a punkten ej existerar.

7.8-9. Ändrade till ”val enligt stadgar och reglemente”. Detta för att undvika missa
att uppdatera om valen av posterna flyttas p̊a nytt.

7.9. Lade till att även övriga ärenden kan tas upp här.

8.1. Strök punkten 8.1 Valbarhet.

8.2 (8.1) &
9.1.

Rättade vilka som valbereds. Strök uppgift för valberedningen.

8.3. (8.2.) Lade till att inte heller valberedningen kan fyllnadsväljas.

(8.5.) Lade till punkten 8.5 Val av revisor.

9. Bytte plats p̊a underrubrikerna för konsekvent med annan liknande punkt.

9.1. Lade till att-satsen ”att valbereda revisorer i m̊an av tid”.

9.3 & 19.1.
(20.1.)

Tog bort valberedningens mandatperiod fr̊an stadgarna.

10. Lade till punkten: Revisorer.

10.6-7. (11.6-
7.)

Verksamhet under 10.6 Kallelse ändrades till egen underrubrik, 10.7 Verksam-
het. Därefter följer att punkten Solidaritet blir punkt 10.8.

10.7 (11.7) Ändrade fr̊an ”inför föreningsmötet ansvara för hela föreningens verksamhet,”
till ”inför föreningsmötet st̊a till svars för föreningens verksamhet”.

15.1. (16.1.) Ändrade ”hemsida och mailinglistor”till ”informationskanaler”.

19-19.1. (20-
20.1)

Bara en underrubrik, som är samma som överrubriken, tog bort underrubriken.

20.1. (21.1.) Strök punkten 21.1 Röstning.

20.3. (21.3.) Strök ”äger ordföranden utslagsrätt vid öppen votering, vid sluten votering
samt vid personval”.

22. (23.) Tog bort 22.3 (23.3) samt 22.4 (23.4).
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22.1. (23.2.) Ändrad fr̊an ”styrelsens” till ”ordförandes”.

22.1-2. (23.1-
2.)

Nämnda punkter bytte plats.

22.2. (23.2.) Lade till ”p̊a” i ”majoritet p̊a tv̊a (2) varandra följande föreningsmöten”.

23.3. (24.3.) Ändrad s̊a att den är samma som för 22. (23.) Stadgar : ”Vid tolkning gäller
ordförandes åsikt intill dess föreningsmöte beslutat i saken.”.

24. (25.) Tog bort punkt 24.1 (25.1) Upplösande, lade till ny punkt 24.1 (25.1)
Upplösande samt 24.2 (25.2) Ekonomisk fördelning.

Genomg̊aende Ordnade numrering i dokumentet s̊a att den är enhetlig.

“Datatekniksektionen vid Lunds Tekniska Högskola”(samt dylikt) korrigerades
till “Datatekniksektionen vid TLTH”. Vid första benämningen i dokumentet
skrivs TLTH ut.

Ändrade ”event” och ”arrangemang” till ”evenemang”.

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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