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Proposition: Omstrukturering av styrelsen  
I dagsläget består styrelsen av elva poster, vilket vi finner vara ett väldigt stort antal. Dessutom 
är det en ojämn arbetsfördelning på dessa poster, vilket ej är optimalt. För stor arbetsbelastning 
kan leda till minskat engagemang på Datatekniksektionen, vilket strider mot föreningens 
ändamål. 
 
Vi vill ge fler möjlighet att vara aktiva i föreningen. Detta genom att omstrukturera styrelsen och 
därmed få en tydlig arbetsfördelning. Under styrelseposterna kan sedan finnas funktionärer på 
samma sätt som Datatekniksektionen. 
 
Vi vill att den nya styrelsen ska bestå av följande poster:

● Ordförande - Samma som innan
● Vice ordförande - Ny post. Ska avlasta ordförande
● Sekreterare - Samma, dock mindre ändringar
● Ekonomiansvarig - Ändrat namn från skattmästare
● Informationsansvarig - Ändrat namn, samt mindre ändringar
● Näringslivsansvarig - Hantera kontakten med företag
● Eventansvarig - Ska ha huvudansvaret för anordandet av event och säljbara artiklar

  
 
Styrelsen yrkar 

att följande avsnitt läggs till i stadgan:
 

Vice Ordförande
Uppgift:
Vice ordförande har i uppgift att representera föreningen i ordförandes frånvaro 
samt utföra de uppgifter, som ligger i föreningens ändamål, vilka delegeras av 
ordförande.   
Befogenhet:
Vice ordförande har ordförandes befogenhet i dennes frånvaro. 
Frånvaro:
Vid vice ordförandes frånvaro träder i dennes ställe i första hand ordförande in 
och annars en av styrelsen utsedd styrelsemedlem.
   
Näringslivsansvarig 
Uppgift:
Näringslivsansvarig har i uppgift att i samråd med styrelsen förvalta och initiera 
föreningens företagskontakter. 
Befogenhet:
Näringslivsansvarig har befogenhet att förvalta och initiera föreningens 
företagskontakter. 
Frånvaro:
Vid industriansvarigs frånvaro träder i dennes ställe en av styrelsen utsedd 
styrelsemedlem.

 
att följande punkter genomförs i stadgan:
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Ändra alla förekomster av “Skattmästare” till “ekonomiansvarig”.
Ändra alla förekomster av “Informationsmästare” till “informationsansvarig”.
Ändra alla förekomster av “Märkvärdig” till “eventansvarig”.
8.3 Ändra första meningen till “Styrelsen utgörs av 7 medlemmar: ordförande, 
vice ordförande, sekreterare, ekonomiansvarig, informationsansvarig, 
näringslivsansvarig samt eventansvarig.” 
9.3 Ändra till “Vid ordförandes frånfall träder i dennes ställe vice ordförande”.
10.1 Ändra till “Sekreteraren har i uppgift att protokollföra alla föreningsmöten 
och styrelsemöten se till att dessa protokoll justeras och offentliggöra dessa på 
lämpligt sätt.”
10.2 Ändra “utsedd” till “utsedd medlem”. 
12.1 Lägga till meningen "Eventansvarig har huvudansvaret för de event som 
anordnas av föreningen."
12.3 Ändra “utsedd” till “utsedd medlem”.  
13.1 Ändra  “hemsida“ till "hemsida och mailinglistor". 
13.1 Ändra “extern” till “intern”.
13.2 Ta bort punkten.  
13.3 Ändra punkten till "Vid informationsansvariges frånvaro träder i dennes 
ställe föreningens ordförande." 
14 Ta bort punkten.
 

Tilllägg från mötet 2012-05-16
att frånvaro under alla styrelseposter skall strykas 

 
  


