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Beslut
Om man som icke-kårmedlem vill delta i sektionens utbud av aktiviteter på i-sektionens
sektionslokal kan man göra det mot en kostnad. Den som inte kan visa upp giltigt
kårmedlemskap måste betala en inträdesavgift på 50 kr för att få närvara på evenemanget.
Detta gäller inte företagsrepresentanter. Vid event med OSA där kostnaden överstiger 50 kr
gäller inte inträdesavgiften. Kårmedlemmar från andra sektioner får delta utan extra
kostnad.

Det går även att ansöka om utökat tillstånd för att kunna anordna evenemang med mindre
än 50% sektionsmedlemmar. Detta görs mot en avgift till KTH och måste täckas av OSA från
evenemangets deltagare. Vid utökat tillstånd gäller inte inträdesavgiften.

Bakgrund
Alla som är engagerade i sektionens verksamhet måste vara medlemmar i THS enligt THS
stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi är underställda THS och deras stadgar. Tidigare
har detta inte efterföljts då studenter utan kårmedlemskap har tillåtits närvara och engagera
sig i sektionens evenemang och nämnder. Det serveringstillstånd som vi har för vår
sektionslokal anger att vi är ett slutet sällskap i vilket alla sektionsmedlemmar ingår i. Enligt
tillståndet får endast medlemmar samt +1 till varje enskild medlem vistas i lokalen vid
alkoholservering. De studenter som studerar programmet Industriell Ekonomi och inte är
kårmedlemmar är per definition inte medlemmar i I-sektionen. Därav äventyras sektionens
serveringstillstånd om inte kontroll av kårmedlemskap sker.

Under sektionsmöten är det endast sektionsmedlemmar som har yttrande- och rösträtt,
vilket enligt ovan också kräver kårmedlemskap.

Detaljerad Information
Vid alla sektionens evenemang samt vid rekrytering till nämnder kommer kårmedlemskap
att kontrolleras. Detta innebär att man i dörren till exempelvis pubar, tentaclubar och
sittningar ska visa upp giltigt mecenatkort där kårmedlemskap bekräftas. Har man inte
giltigt kårmedlemskap kan man gå in på THS:s hemsida och förnya det. Detta ska göras
innan man går in på evenemanget.
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Till evenemang som har en ”+1-lista”, vilket innebär att sektionsmedlemmar får ta med sig
en utomstående, krävs fortfarande kontroll av kårmedlemskap. Endast sektionsmedlemmar
kan skriva upp utomstående på +1 lista.

