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Handlingar till Styrelsemöte S12/22
Förslag på datum - HTM och VM 22
Under hösten kvarstår två sektionsmöten som enligt stadgan, §4:9, måste genomföras. Det första
mötet som ska hållas är HTM och där ska följande punker tas upp enligt stadgan, §4:11:
a) budget inför kommande verksamhetsår,
b) resultatrapport från första halvan av verksamhetsåret,
c) revision av utskottsbeskrivningar,
d) motioner inlämnade i rätt tid enl. §4:14, samt
e) de punkter som föreskrivs i Reglementet.
På Höstterminsmötet skall, förutom de som nämns i stadgan §4:11, följande ärenden tas upp:
a) beslutsuppföljning,
b) utskottsrapporter (kort skriftlig redogörelse av utskottets, styrelsens och valberedningens
verksamhet),
c) uppföljning av verksamhetsplan samt
d) ekonomisk rapport.
Det andra mötet som ska hållas är VM och där ska följande punker tas upp enligt stadgan, §4:12:
a) val av Styrelse och funktionärer enligt Reglemente,
b) val av Valberedning,
c) val av Revisorer,
d) val av representanter till TLTH:s utskott enligt gällande Stadgar och Reglemente för TLTH,
samt
e) övriga valärenden enligt Reglementet.
Med detta sagt så är sektionsmötet även vårt högst beslutande organ och därmed så är det viktigt
att vi börjar tidigt med detta. Hösten är normalt sätt väldigt intensiv och ännu mer så i år, då
sektionens 60-årsjubileum firas under vecka 47.
Därför har Robin, Malin och Anna diskuterat höstens upplägg och kommit fram till förslag på
datum för dessa mötena. För HTM fåreslår vi att det läggs den 10:e november, vilket bestämmer
följande andra viktiga datum:
• Kallelsen som ska ut 11 läsdagar innan skulle behöva skickas ut senast den 12:e oktober
12.00.
• Sista motionen (exkluderat sena handlingar) skall skickas in 8 läsdagar innan vilket skulle
bli den 31:e oktober 12.00.
• Föredragningslistan som ska ut 5 läsdagar innan skulle få slutdatumet 3:e november.
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För VM fåreslår vi att det läggs den 29:e novemeber (och kräver troligen mer än en dag), vilket
bestämmer följande andra viktiga datum:
• Kallelsen som ska ut 11 läsdagar innan skulle behöva skickas ut senast den 15:e november
12.00.
• Föredragningslistan som ska ut 5 läsdagar innan skulle få slutdatumet 23:e november.
• Förslag till val ska framläggas av valberedningen 8 läsdagar innan mötet och får slutdatumet
18:e novemeber 12.00.
Anledningen av de valda datumen är flera:
1) HTM måste ligga innan VM
2) Likt VTM är det fördelaktigt om kallelsen till HTM kommer ut före tentaP och motionsstopp
är precis efter.
3) Ett bra samspel mellan HTM, VM och jubileumsveckan. Speciellt behöver VM samspela bra
med jubileumsveckan, då Anna både är Øvermarskalk samt orförande för valberedningen.
4) VM läggs så tidigt som möjligt för att underlätta överlämningar.

I sektionens tjänst

Robin Bengtsson
Ordförande
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