E-sektionen inom TLTH

Handlingar S04/22
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Handlingar till Styrelsemöte S04/22
Förslag på datum - VTM 22
Under årets gång sker ett antal sektionsmöten som enligt stadga och reglemente måste genomföras.
Ett utavdessa är VTM som enligt stadgan, §4:9, ska hållas. På detta ska följande punker tas upp
enligt stadgan:
a) val av funktionärer enligt Reglemente,
1) Teknikfokusansvarig (1)
2) Øvermarskalk (1)
3) Balkommitté (3)
4) Inspektor (1)
b) verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår,
c) bokslut för föregående verksamhetsår,
d) revisorernas berättelse för samma tid,
e) resultatdisposition,
f) frågan om ansvarsfrihet för:
1) funktionärer,
2) Utskotten,
3) Styrelsen,
4) Revisorerna, samt
5) Valberedningen.
g) motioner inlämnade i rätt tid enl. §4:14, samt
h) de punkter som föreskrivs i Reglementet. Vilka är:
a) beslutsuppföljning,
b) utskottsrapporter (kort skriftlig redogörelse av utskottets, styrelsens och valberedningens
verksamhet),
c) uppföljning av verksamhetsplan (både nuvarande och avgående styrelse), samt
d) ekonomisk rapport
Med detta sagt så är detta även vårt högst beslutande organ och därmed så är det viktigt att vi
börjar tidigt med detta. Därmed är det bra om vi redan nu sätter ett datum som passar alla och
som vi kan börja jobba efter.
Därför satte sig Malin och jag och tittade på när detta skulle passa som bäst och vi kom fram till
att 11:e maj verkar optimalt i nuläget. Med detta datumet så skulle det betyda att andra datum
av intresse skulle bli:
• Kallelsen som ska ut 11 läsdagar innan skulle behöva skickas ut senast den 11:e april 12.00.
• Sista motionen (exkluderat sena handlingar) skall skickas in 8 läsdagar innan vilket skulle
bli den 2:e maj 12.00.
• Föredragningslistan som ska ut 5 läsdagar innan skulle få slutdatumet 5:e maj.

Sida 1 av 2

E-sektionen inom TLTH

Handlingar S04/22
2021-02-15

Anledningen av valda datumet är flera:
1) Förra året låg VTM efter omtentaP. Det ska ha fungerat väldigt bra, och därför siktade vi
mot det i år också.
2) Detta kan medföra att kallelsen hamnar långt innan, vilket vi föredrar och ser som en tydlig
fördel då detta kommer leda till att
a) Sektionen kommer har längre tid på sig att skicka in väl utförda motioner
b) Vi i Styrelsen kommer ha längre tid på oss att jobba fram svar, utskottsrapporter samt
verksamhetsberättelser
3) Första veckan efter omtentaP skulle vi säga inte är optimalt då detta skulle motverka punkt
2.
Hälsning från Malin,
Det jag vill att ni ska tänka på är att ni kommer igång med planering och kollar med era funktionärer vad de vill att vi ska förbättra med sektionen samt se till att de blir informerade om mötet.
Det vore även bra om stora projekt som behövs utföras kommer fram samt att ni alla känner er
väl införstådda med det som förväntas av er nu inför nästa sektionsmötet. Det kommer ta mer tid
än vad ni tror så det är bra om ni redan nu börjar förbereda er.

I sektionens tjänst

Robin Bengtsson
Ordförande
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