Förslag på ändringar i stadgar och reglemente
- till sektionsmötet HT14
Förslag på ändringar i stadgarna
1. Definitioner
Ändring: Styrelsen föreslår ändring av definitionen sektionsaktiv från
” Ej förtroendevald men aktiv post inom sektionen. t.ex. fadder” till
”Förtroendevald eller ej företroendevald men aktiv post inom sektionen t.ex. fadder”.
Tillägg: Styrelsen föreslår ett tillägg i definitionerna i form av begreppet ”PsyKOn”. Definitionen
skall lyda ”Festerist”.
2. (3.2) Hedersmedlem
Ändring: Styrelsen föreslår att denna paragraf tas bort helt och hållet.
3. (5.3) Verksamhetsår
Ändring: Styrelsen föreslår ändring av paragrafen från
” Sektionsstyrelsens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december. Freuds
verksamhetsår sträcker sig från 1 april till 31 mars. PsyKO:s verksamhetsår sträcker sig från 1 maj
till 30 april. Övriga utskott följer sektionsstyrelsens verksamhetsår” till
” Sektionsstyrelsens verksamhetsår, tillika Utskottens verksamhetsår, sträcker sig från 1 januari till
31 december. Utskottens poster kan dock komma att vara tillsatta under andra perioder som inte
följer verksamhetsåret. De utskott som har en bestämd period är PsyKO och Freud. PsyKO:s poster
skall vara tillsatta under perioden 1 maj till 30 april. Freud:s poster skall vara tillsatta under
perioden 1 april till 31 mars.”
4. (7.1) Höstmöte
Ändring: Styrelsen föreslår att punkten ”val av studeranderepresentant” tas bort helt och hållet.
Tillägg: Styrelsen föreslår att punkten ”Information till medlemmarna” läggs till mellan punkten om
”Medlemmarnas motioner” och ”Övriga frågor”.
5. (10.1). Redovisning och revision
Tillägg: Styrelsen föreslår ett tillägg efter punkten ”PsyKO:s flashbackekonomi” i form av ”PsyKO:s
ekonomi för andra kravaller”.
6. (13.5). Freud
Ändring: Styrelsen föreslår en ändring på punkten om antalet styrelsemöten Freudgeneralerna
behöver delta på från
”delta personligen eller via ombud i minst tre styrelsemöten per termin, med specifikt syfte att
informera styrelsen om Freuds verksamhet och att ta del av för Freud relevant
styrelseinformation” till

” delta personligen eller via ombud i minst tre styrelsemöten per verksamhetsår, med specifikt
syfte att informera styrelsen om Freuds verksamhet och att ta del av för Freud relevant
styrelseinformation”.
7. (14.5) PsyKO
Ändring: Styrelsen föreslår en ändring på punkten om antalet styrelsemöten chefen för PsyKO
behöver delta på från
”delta personligen eller via ombud i minst tre styrelsemöten per termin, med specifikt syfte att
informera styrelsen om PsyKO:s verksamhet och att ta del av för PsyKO relevant
styrelseinformation” till
” delta personligen eller via ombud i minst fyra styrelsemöten per verksamhetsår, med specifikt
syfte att informera styrelsen om PsyKO:s verksamhet och att ta del av för PsyKO relevant
styrelseinformation”.
8. (16.2) Testamenten
Ändring: Styrelsen föreslår en ändring av paragrafen från
”Styrelseledamöter, freudianer och psykon är skyldiga att till det sektionsmöte vid vilket hen avgår
sammanställa ett testamente. Detta testamente skall vid sektionsmötet där den sektionsaktiva
avgår lämnas till styrelsen, Freud eller PsyKO och till efterträdaren till den post vederbörande haft.
Övriga sektionsaktiva har möjlighet men ej skyldighet att författa testamenten och överlämna till
efterträdare” till
”Styrelseledamöter, freudianer och psykon är skyldiga att till det sektionsmöte vid vilket hen avgår
sammanställa ett testamente. Detta testamente skall vid sektionsmötet där den sektionsaktiva
avgår lämnas till styrelsen, Freud eller PsyKO och till efterträdaren till den post vederbörande haft.
Övriga sektionsaktiva rekommenderas men har ej skyldighet att författa testamenten och
överlämna till efterträdare”.
9. Förslag på allmänna ändringar i dokumentet
Ändring: Styrelsen föreslår att dokumentet skall uppdateras språkligt i form av att alla begrepp som
benämner ett namn på en enhet inom sektionen skall skrivas med stor bokstav (exempelvis att
”utskott” ändras till ”Utskott”), att enheterna skall benämnas på ett riktigt sätt för att motverka
missförstånd (exempelvis ”Styrelsen” ändras till ”Sektionsstyrelsen”), att språket är riktigt samt att
datum för senaste ändring uppdateras.

Förslag på ändringar i reglementet
10. (2.3.3.1) Kassör
Ändring: Styrelsen förslår en ändring av paragrafen i de punkter där fadderi och festeri samt PsyKO
och Freud benämns specifikt från
”fadderi och festeri” samt ”Freud samt PsyKO” till
”Utskotten”.

11. (2.3.3.2; 2.3.3.3; 2.3.3.3) Kassör
Ändring: Styrelsen föreslår att paragraferna byter siffror, då innehållet i dessa paragrafer inte berör
kassörens post. Förslagen är att:
● ”2.3.3.2. Det åligger arbets- och miljöombud, AMO, att
- Vara studenter på programmet behjälplig i frågor som rör arbetsmiljö
- Representera Stimulus gentemot och samarbeta med andra sektioners AMO
- I enlighet med StuFF:s riktlinjer genomföra minst ett mindre projekt varje termin” byter
till
”2.3.4. Arbets- och miljöombud, AMO
2.3.4.1. Det åligger arbets- och miljöombud, AMO, att
- Vara studenter på programmet behjälplig i frågor som rör arbetsmiljö
- Representera Stimulus gentemot och samarbeta med andra sektioners AMO
- I enlighet med StuFF:s riktlinjer genomföra minst ett mindre projekt varje termin
● ”2.3.3.3. Det åligger utbildningsbevakningsansvarig, UB-ansvarig, att
- Aktivt delta i UB:s möten och förmedla information mellan UB och sektionsstyrelsen
- Vara studenter på programmet behjälplig i frågor som rör utbildning
- Delta i eller skicka representant att delta i institutionsmöten
- I enlighet med StuFF:s riktlinjer genomföra minst ett mindre projekt varje termin” byter
till
”2.3.5. Utbildningsbevakningsansvarig, UB-ansvarig
2.3.5.1. Det åligger utbildningsbevakningsansvarig, UB-ansvarig, att
- Aktivt delta i UB:s möten och förmedla information mellan UB och sektionsstyrelsen
- Vara studenter på programmet behjälplig i frågor som rör utbildning
- Delta i eller skicka representant att delta i institutionsmöten”
● ”2.3.3.4. Det åligger materialansvarig att
- Ansvara för sektionens lokaler och tillse att aktuell försäkring finns
- Ansvara för sektionens material, föra logg över utlånat material och se till att utlånat
material återlämnas i tid och i samma skick som det lånades ut.
- Handha sektionens försäljningsverksamhet” byter till
” 2.3.6. Övrigt ansvar
2.3.6.1. Det åligger även Styrelsen att utse en materialansvarig vilkens uppgifter innebär
att
- Ansvara för sektionens lokaler och tillse att aktuell försäkring finns
- Ansvara för sektionens material, föra logg över utlånat material och se till att utlånat
material återlämnas i tid och i samma skick som det lånades ut.
- Handha sektionens försäljningsverksamhet”
Tillägg: Styrelsen föreslår ett tillägg under nuvarande paragraf 2.3.3.3, efter punkten att genomföra
ett projekt, i form av ”- I enlighet med det avtal som sluts med StuFF tillsätta
studeranderepresentanter när detta är behövligt”
12. (3.1) Utskott
Ändring: Styrelsen föreslår en ändring från

”Stimulus har följande utskott: fadderiet Freud, festeriet PsyKO, utbildningsbevakningen (UB),
Idrottsutskottet, Psykologiskt Fika, P2P samt arbetsmiljöombudet” till
”Stimulus har följande utskott: fadderiet Freud, festeriet PsyKO, utbildningsbevakningen (UB),
Idrottsutskottet, Psykologiskt Fika samt P2P”.
13. (3.3) Utskottens ekonomi
Ändring: Styrelsen föreslår en ändring från
”Utskottskassören handhar utskottets kassa och skall föra bok över utskottets inkomster och
utgifter. Styrelsen utbetalar en klumpsumma till utskotten i början av verksamhetsåret” till
”Utskottskassören handhar utskottets kassa och skall föra bok över utskottets inkomster och
utgifter. Styrelsen utbetalar en klumpsumma till utskotten i början av verksamhetsåret om ej annat
är överenskommet”.
14. (3.6.1.2) Val av nya Freud
Tillägg: Styrelsen föreslår ett tillägg för att tydliggöra vilket Freud som åsyftas, i form av att det
Freud som nu endast (i vissa delar av paragrafen) benämns som ”Freud” skall benämnas som
”sittande Freud”.
15. (3.5; 3.6.1.5; 3.6.1.6; 3.6.1.7; 3.6.1.8; 3.6.1.9) PsyKO
Ändring: Styrelsen föreslår att paragraferna byter siffror, då dessa är felaktiga i förhållande till
övriga reglementet. Förslagen är att:
●
●
●
●
●
●

”3.5” byter till ”3.7”
”3.6.1.5” byter till ”3.7.1.1”
”3.6.1.6” byter till ”3.7.1.2”
”3.6.1.7” byter till ”3.7.1.3”
”3.6.1.8” byter till ”3.7.1.4”
”3.6.1.8” byter till ”3.7.1.5”

Tillägg: Styrelsen föreslår ett tillägg i nuvarande paragraf 3.6.1.7. från
”Skifte
Avgående PsyKO skall delta i minst ett möte med nya PsyKO.
Avågende PsyKO skall anordna skifte för nya PsyKO, vilket skall vara en privat tillställning. Skifte får
ej ske förrän nya PsyKO blivit godkända av Stimulus sektionsmöte” till
”Skifte och invigning
Avgående PsyKO skall delta i minst ett möte med nya PsyKO.
Avågende PsyKO skall anordna en invigning för nya PsyKO, vilket skall vara en privat tillställning.
Nya PsyKO skall anordna ett skifte för avgående PsyKO, vilket skall vara en privat tillställning.
Skifte får ej ske förrän nya PsyKO blivit godkända av Stimulus sektionsmöte”
16. (5.3.2) Äskning för kommande verksamhetsår
Tillägg: Styrelsen föreslår ett tillägg i form av ”Vid äskning för evenemang där utskottet skall ta

betalt av deltagarna skall Stimulusmedlemmar subventioneras annars kan äskningen komma att
ifrågasättas”.
17. (5.3.4) Eventuell vinst vid evenemang
Tillägg: Styrelsen föreslår ett tillägg i meningen ”Går något evenemang under året med vinst kan
detta överskott användas till annan aktivitet under verksamhetsåret som alla Stimulus medlemmar
kan ta del av” i form av” alternativt låta överskottet återgå till Sektionsstyrelsen för att användas
till kommande verksamhetsår”.
18. (5.4). Flashback
Tillägg: Styrelsen föreslår ett tillägg i form av en ny paragraf. Förslaget är:
” 5.4.4 Bokföring
Bokföringen för Flashback skall senast vara färdigställd 5 månader efter att Flashback genomförts.
Om bokföringen inte är färdigställd inom denna tidsram skall en diskussion med Sektionsstyrelsen
föras kring hur bokföringen färdigställs fortast möjligt”
19. Tillägg om annan kravall
Tillägg: Styrelsen föreslår ett tillägg i form av en ny paragraf, som berör den nya kravall som PsyKO
nu anordnar. Förslaget är:
”5.5. Andra kravaller
5.5.1. Kassa
Om en annan kravall anordnas skall även denna ha en egen kassa. Den summa som
mottagits från Stimulus för att anordna en annan kravall skall återbördas till Stimulus
för att sedan föras vidare till nästa års kravall av samma slag.
5.5.2. Eventuell vinst för andra kravaller
Går en kravall med vinst skall eventuellt överskott tillfalla PsyKO. Dessa pengar kan
återplaceras i kassan för denna kravall, föras in i nästa års PsyKO-kassa eller
användas till en tackfest, på villkor att PsyKO lägger fram ett budgetförslag. Förslaget
måste motiveras, läggas fram för Sektionsstyrelsen och godkännas.
5.5.3. Eventuell förlust för andra kravaller
Går en kravall med förlust skall detta tas upp till diskussion med Sektionsstyrelsen.
PsyKO skall kunna förklara och motivera budgetöverskridandet. Sektionsstyrelsen tar
ställning till huruvida PsyKO blir ersättningsskyldiga eller ej.
5.5.4. Bokföring
Bokföringen för en kravall skall senast vara färdigställd 5 månader efter att kravallen
genomförts. I fall där kravallen kan komma att handla om ett samarbete med ett
annat festeri eller liknande, skall det i kontraktet mellan samarbetsparterna tydligt
framgå vem som är ansvarig för bokföringen och att bokföringen skall färdigställas i
enlighet med den tidsram som framgår i reglementet. Detta skall också meddelas
Sektionsstyrelsen. Om bokföringen inte är färdigställd inom denna tidsram skall en
diskussion med Sektionsstyrelsen föras kring hur bokföringen färdigställs fortast
möjligt”

20. Förslag på allmänna ändringar i dokumentet
Ändring: Styrelsen föreslår att dokumentet skall uppdateras språkligt i form av att alla begrepp som
benämner ett namn på en enhet inom sektionen skall skrivas med stor bokstav (exempelvis att
”utskott” ändras till ”Utskott”), att enheterna skall benämnas på ett riktigt sätt för att motverka
missförstånd (exempelvis ”Styrelsen” ändras till ”Sektionsstyrelsen”), att språket är riktigt samt att
datum för senaste ändring uppdateras.

