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Procedurregler
§1. Yttranderätt tillkommer samtliga närvarande medlemmar av sektionen samt av
Styrelsen särskilt inbjudna gäster.
§2. Begäran om ordet sker genom handuppräckning och fördelas av
mötesordförande. Detta gäller även replikskiften. Replik beviljas av
mötesordförande.
§3. Antaget tidsschema bryter talarlistan, om inte mötet beslutar något annat.
§4. Yrkanden skall lämnas in skriftligen, formulerade som att-satser, till fungerande
ordförande eller sekreterare.
§5. Beslut fattas per acklamation genom eliminationsmetoden. Vid begärd votering
sker denna genom handuppräckning. Sluten votering sker genom rosta.iare.nu
och/eller lappar. Personval med två eller flera kandidater sker alltid genom sluten
votering.
§6. Vid personval med fler än två kandidater ställs samtliga kandidater mot varandra
där den kandidaten som får minst antal röster tas bort. Detta upprepas till en ensam
kandidat står vinnande kvar. Får någon kandidat mer än 50% av rösterna har denna
kandidat vunnit.
§7. Motionären har alltid rätt att själv presentera sin punkt. Därefter förbehåller
Styrelsen sig rätten att presentera motionssvar innan det öppnas upp för frågor till
motionären och styrelsen. Efter besvarandet av eventuella frågor öppnas det upp för
diskussion.
§8. Talartiden för kandidater vid personval är 3 minuter för anförande och 2 minuter
för frågor.
§9. Reservation mot beslut fattade i plenum måste inlämnas skriftligen till
fungerande sekreterare eller ordförande före mötets avslutande.
§10. Samtliga beslut ställs alltid mot avslag. Detta görs av gammal hävd som ändock
är ganska trevlig.
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Propositioner
Proposition 1. Proposition om att införa
Jubileumskommittén i reglementet
Bakgrund
I-sektionen firar sitt 30-åriga jubileum år 2021. Under tidigare jubileumsår har en
jubileumsvecka som avslutats med en högtidssittning anordnats istället för ordinarie
Porters Gasque under våren och projektledaren för denna tillställning har tidigare
valts av sektionsmötet. Eftersom rollen som projektledare och deltagande i
projektgruppen innebär ett stort ansvar och arbete bör därför projektet behandlas
som liknande projekt i reglementet trots att det endast infaller vart femte år. Att
införa en beskrivning av projektgruppens verksamhet och ansvar i reglementet
kommer underlätta för framtida sektionsmedlemmar.

Yrkande
Därför yrkar vi att
Att

I reglemente efter stycket “3 CMi” lägga till ett stycke med rubriken “4
Jubileumskommittéen”

Att

I reglemente under stycket “4 Jubileumskommittéen” lägga till följande
punkter:
4.1 Ledamöter
- Jubileumskommittéens arbete leds av en förtroendevald
Jubileumsgeneral
- Jubileumskommittéen skall ha minst en ekonomiansvarig
4.2 Verksamhet
Jubileumskommittéen skall:
- Anordna sektionens Jubileumsvecka som infaller vart femte år med
start år 1991.
- I slutet av Jubileumsveckan anordna Jubileumsgasquen.
4.3 Val
- Jubileumsgeneralen väljs på det andra ordinarie SM på våren året
innan sektionen firar jubileumsår.
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- Ekonomiansvarig utses av Jubileumsgeneralen.
4.4 Ekonomi
- Ekonomiansvarig skall sköta redovisningen på ett sådant sätt att den
löpande
granskningen underlättas.
- Jubileumskommittéens budget skall inkomma till kassören innan, av
kassören, fastställt datum.
Att

Göra vederbörliga redaktionella ändringar.

Styrelsen 19/20 genom
Vice Ordförande Alexandra Benckert, I-18
Socialt Ansvarig Gabriel Kitzler, I-15
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Proposition 2. Proposition om att införa Beskrivning
av sektionskultur som policydokument
Bakgrund
Under I-konferensen hösten 2018 beslutades det om att en gemensam vision för jämställdhet,
mångfald och likabehandling skulle formuleras (se bilaga X). Under konferensen våren 2019
ställde samtliga lärosäten sig bakom detta dokument och under SM#4 presenterades det för
medlemmarna av I-sektionen på KTH.
Styrelsen 18/19 formulerade tillsammans med Skyddsombud och GenI därefter ytterligare ett
dokument vars syfte var att närmare beskriva sektionskulturen på vårt egna lärosäte och
därmed göra det lättare att tillämpa den gemensamma visionen för I-Sverige i sektionens
dagliga verksamhet (bilaga Y). Detta dokument har baserats på sektionens värdegrund såväl
som den gemensamma visionen för I-Sverige. Under styrelsemötet 16/9 2019 antogs detta
dokument som ett policydokument av Styrelsen 19/20. Nästa naturliga steg är därför att göra
en reglementesändring för att inkludera Beskrivning av sektionskultur i listan över sektionens
övriga policydokument.

Yrkande

Därför yrkar styrelsen på
Att

Anta bilaga Y som Beskrivning av sektionskultur för Sektionen
för Industriell Ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Att

I reglementet under §24.3 Sektionens policydokument tillägga
Beskrivning av sektionskultur.

Att

Göra vederbörliga redaktionella ändringar.

Styrelsen 19/20 genom
Vice Ordförande Alexandra Benckert, I-18
Socialt Ansvarig Gabriel Kitzler, I-15
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Proposition 3. Proposition om Ettans Gasque
Bakgrund
Mottagningen finns till för att välkomna de nya studenterna på programmet och brukar vara
mycket uppskattat av ettan. Av tradition genomförs årligen en sittning för Phöset som kallas
Ettans Gasque. Sittningen arrangeras av studenterna i årskurs 1 och ska fungera som ett tack
till de studenter som välkomnade de nya studenterna.
Idag finns Ettans Gasque angiven som ett särskilt förtroendeuppdrag i reglementet som ska
väljas av Sektionsmötet. Till skillnad från övriga förtroendeuppdrag är Ettans Gasque dock ett
ytterst tidsbegränsat projekt utan löpande verksamhet. Dessutom har Ettans Gasque mycket
nära koppling till Mottagningen, som är en nämnd för sig. Av det skälet är det rimligt att
avskaffa Ettans Gasque som förtroendeuppdrag och istället göra projektet till en del av
Mottagningen.
Funktionen som Ettans Gasque fyller är viktig, inte minst för Mottagningen och dess
engagerade. Av det skälet bör det fortsatt finnas en projektledare för Ettans Gasque och
formatet på sittningen bör inte förändras avsevärt. Genom att enbart förskjuta tillsättandet av
ansvarig från SM till Mottagningen bedöms inte heller arbetsbelastningen för Mottagningen
öka allt för mycket.
Eftersom Ettans Gasque genomförs ett par månader efter att Mottagningen har avslutats finns
det ett syfte i att redovisa projektet utanför Mottagningens budget och låta projektledaren för
Ettans Gasque tillsätta en ekonomiansvarig specifikt för projektet.
Genom att låta Mottagningen rekrytera en projektledare kan arbetet för Ettans Gasque
påbörjas tidigare än efter det första sektionsmötet. Barriären för att söka till rollen som
projektledare bör även minska då nya studenter på sektionen inte tvingas hålla ett anförande
inför sektionen utan istället går på en intervju med Mottagningen.

Yrkande
Att

I reglementet ta bort rubriken “§ 24 Ettans Gasque” i sin helhet.

Att

I reglementet under rubriken “10.2 Verksamhet” längst ned införa:
•

Ansvara för att en projektledare för Ettans Gasque tillsätts, där Ettans
Gasque är en sittning för Phöset med klädkod mörk kostym som
arrangeras av studenter i årskurs 1 efter period 1 i november månad.
Budget för Ettans Gasque inlämnas till kassör, av kassören fastställt
datum, och redovisas som ett fristående projekt på sektionen. Ettans
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Gasque skall ha en ekonomiansvarig, vilket kan vara den valda
projektledaren.
Boka lokal för Ettans Gasque till nästkommande år
Göra vederbörliga redaktionella ändringar.

Styrelsen 19/20 genom
Ordförande Ada Lindmark, I-17
Administrativt ansvarig Noa Samenius, I-18
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Proposition 4. Proposition om förflyttning av val
Bakgrund
Inför SM#1 skickades en motion in som belyste problematiken i att sektionsmöten
tenderar att pågå så pass länge att kvaliteten på mötet äventyras och
sektionsmedlemmarnas motivation till att närvara minskar. Detta gäller i synnerhet
SM#3 då de allra flesta av sektionens förtroendeposter väljs vilket resulterar i ett
långdraget möte då de sista anförandena på dagordningen ofta blir påskyndade.
Ur ett demokratiskt perspektiv är det naturligtvis beklagligt att alla val inte får ta den
tid de kräver och att de långa mötena gör att färre närvarar under de sista valen.
Styrelsens förslag på lösning är därför att flytta ett antal val till SM#4. Beslut om
vilka val som föreslås att flyttas har gjorts med hänsyn till när överlämningen
behöver ske i praktiken för de olika förtroendeposterna.
Vissa förtroendevalda påbörjar överlämningen till sin efterträdare direkt efter SM#3,
ofta beroende på att särskilt viktiga evenemang som ordnas av nämnden äger rum
då. Valen till dessa förtroendeuppdrag har inte ansetts lämpliga att flytta till SM#4.
En fördel med att de flesta förtroendeposter valts på SM#3 är att det ger gott om tid
för alla nämnder att sköta överlämningen från ett verksamhetsår till nästa. Vissa
nämnder har dock inte samma behov av långa överlämningsperioder och i praktiken
är det få förtroendevalda som faktiskt påbörjar överlämningen innan SM#4.
Sammantaget gör det att de demokratiska fördelarna med att flytta ett antal val till
SM#4 väger tyngre.

Yrkande
Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen på
Därför yrkar vi på
Att

I reglemente efter stycket “8.3 Val” ersätta:
• Kulturattaché för kulturnämndens väljs på det första ordinarie SM på
våren.
med
• Kulturattaché för kulturnämndens väljs på det andra ordinarie SM på
våren.
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Att

I reglemente efter stycket “18.3 Val” ersätta:
• Ordförande för genI väljs på det första ordinarie SM på våren.
med
• Ordförande för genI väljs på det andra ordinarie SM på våren.

Att

I reglemente efter stycket “7.3 Val” ersätta:
• Ordförande för Internationella gruppen väljs på det första ordinarie
SM på våren.
med
• Ordförande för Internationella gruppen väljs på det andra ordinarie
SM på våren.

Att

I reglemente efter stycket “17.3 Val” ersätta:
• Ordförande för I-Alumni väljs på det första ordinarie SM på våren.
med
• Ordförande för I-Alumni väljs på det andra ordinarie SM på våren.

Att

I reglemente efter stycket “16.3 Val” ersätta:
• Ordförande för ICM väljs på det första ordinarie SM på våren.
med
• Ordförande för ICM väljs på det andra ordinarie SM på våren.

Att

I reglemente efter stycket “6.3 Val” ersätta:
•
RePorters redaktör väljs på det första ordinarie SM på våren.
med
• RePorters redaktör väljs på det andra ordinarie SM på våren.

Att

I reglemente efter stycket “21.3 Val” ersätta:
• Ordförande väljs under det första ordinarie Sektionsmötet på våren.
med
• Ordförande för iFokus väljs under det andra ordinarie Sektionsmötet
på våren.

Att

I reglemente efter stycket “27.3 Val” ersätta:
• Revisorerna väljs vid det första ordinarie SM på våren.
med
• Revisorerna väljs vid det andra ordinarie SM på våren.

Att

I reglementet under “1.4 Val” ta bort:
• PAS väljs på det andra ordinarie SM på våren

Att

I reglementet under “1.4 Val” ersätta:
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Styrelsens ledamöter förutom PAS och Ettans Plats väljs på det första
ordinarie SM på våren.
med
Styrelsens ledamöter förutom Ettans Plats väljs på det första ordinarie
SM på våren.

Göra vederbörliga redaktionella ändringar.

Styrelsen 19/20 genom
Administrativt ansvarig Noa Samenius, I-18
Ettans Plats Carl-Åke Willberg, I-19
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Proposition 5. Proposition gällande införandet av
sluten votering vid personval
Bakgrund
I dagsläget genomför vi på sektionen val genom sluten votering då det gäller val
bland flera kandidater och genom acklamation då endast en kandidat kandiderar.
Styrelsen 19/20 vill bemöta problematiken som de sociala förväntningarna innebär
för våra val på SM när det gäller att rösta på individer genom acklamation.
I dagsläget är det stadgat att alla med rösträtt kan begära sluten votering vid
samtliga omröstningar samt att alla kandidater ställs mot avslag. Trots dessa
åtgärder för att säkerställa en demokrati kan tröskeln till att rösta för avslag eller för
att begära sluten votering som hög. Införandet av sluten votering vid samtliga
personval är ett nödvändigt steg för att sektionsmedlemmar skall känna sig bekväma
under röstningsförloppet och således säkerställa en demokrati.

Yrkande
Därför yrkar styrelsen på
Att

I stadgarna undet §2.7 Val lägga till Val genomförs alltid med sluten
votering. I slutet av stycket.

Att

I stadgarna förflytta §2.7.1 Acklamation, §2.7.2 Votering och §2.7.3
Sluten votering från §2.7 Val till §2.6 Beslut

Att

I stadgarna under §2.7.1 Acklamation ersätta en kandidat med ett
alternativ.

Att

Göra vederbörliga redaktionella ändringar.

Styrelsen 19/20 genom
Programansvarig Student Amanda Foley, I-16
Vice Ordförande Alexandra Benckert, I-18
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Bilagor
Motioner

15

Motion gällande införandet av en
kommunikationsnämnd & avskaffandet av
RePorter, iFokus och IT-ansvarig i styrelsen

Sammanfattning
Idag är arbetet med sektionens centrala kommunikation begränsat till ett fåtal personer i
styrelsen och två nämnder med relativt smala verksamhetsområden. Vi, som idag sitter som
ansvariga för verksamheten, anser att detta skapar onödiga operativa och strategiska
begränsningar för sektionens kommunikation. Med inspiration från strukturen hos ett flertal
liknande studentorganisationer föreslår vi därför att man bör slå samman RePorter och iFokus
till en generell kommunikationsnämnd. Nämnden bör även ta över ansvaret för en del av det
operativa arbete som idag sköts av IT-ansvarig och kommunikationsansvarig i styrelsen. Detta
skapar en möjlighet till bättre hantering och utveckling av sektionens centrala kommunikation
och innebär samtidigt mer tid för strategiskt arbete i styrelsen. I och med detta förlorar rollen
som IT-ansvarig en stor del av sitt postspecifika syfte och vi anser därför att rollen bör tas bort i
sin helhet. Utöver att placera ansvaret för utveckling av sektionens webbsidor till den nya
kommunikationsnämnden, anser vi att de mindre uppgifterna som IT-ansvarig sköter idag kan
fördelas över andra förtroendevalda. Hanteringen av de interna administrativa systemen och
åtkomsten till dessa ser vi möjligt att placera på administrativt ansvarig i styrelsen, och ansvaret
över hanteringen och driften av sektionens röstningssystem ser vi möjligt att placera på
valberedningen. Vi anser dock att titeln RePorter har sektionskulturellt värde (och är rätt kul)

och föreslår därför att det fortsättningsvis ska vara titeln på kommunikationsnämndens ordförande.

Diskussion
I och med att propositionen gäller en relativt stor förändring, nämligen sammanslagningen av
två nämnder anser vi att det är på sin plats med en utförlig beskrivning, inte bara av
bakgrunden, utan även av förändringen i sig och dess konsekvenser.

Ett bra sätt att tydliggöra relationen mellan sektionen och dess nämnder är att se nämnder som
enheter inom sektionen som är ansvariga för en specifik del av den totala verksamheten.
Nämnderna grupperas sedan utifrån sektionen fem generella verksamhetsområden; event,
näringsliv, socialt, kommunikation och utbildningsbevakning, vilket bildar sektionens olika
nämndkluster. Vi ser idag att sektionens arbete inom kommunikation centralt inte är så utvecklat
som vi önskar att den vore, och tror detta framförallt beror på den ansvarsfördelning och

organisationsstruktur som finns kring kommunikation idag. Vi har inom vår sektion otroligt
talangfulla medlemmar inom media och kommunikation, men dessa verkar i princip enbart
internt i nämnder, som exempelvis i Foci för Mottagningen och i PR i iSpexet. Dessa nämnder
har relativt öppna och breda arbetsuppgifter, där en stor andel arbete läggs på dokumentering,
marknadsföring, hantering av sociala medier och grafisk design. Genom detta lyckas
nämnderna skapa en tydlig bild av sig själva mot sektionen och omvärlden. I de större
nämnderna utgörs dessa grupper av ca 10 personer.

Det vi saknar idag är en nämnd med motsvarande roll för sektionen centralt. RePorters roll är
idag relativt oklar och positionen arbetar idag i princip enbart med veckobrevet och
rapportering från SM. iFokus gör ett otroligt bra arbete med att dokumentera sektionens event,
men de är begränsade i sitt verksamhetsområde. Istället är det arbete som i nämnder sköts av
ett stort antal personer i reglementet placerat på en ensam person; Kommunikationsansvarig i
styrelsen [senare benämnt KA]. Denne är idag helt ansvarig för sektionens centrala
kommunikation och har även hela ansvaret för sektionens närvaro på sociala medier. KA är även

ledamot i styrelsen och har utöver ovan nämnda skyldigheter även ansvaret för den strategiska
utvecklingen av kommunikationsklustret och sektionens kommunikation, samt allmänt styrelsearbete.
Följden blir att KA inte hinner lägga nödvändig tid på innehållskapande och central kommunikation,
vilket gör att arbetet inte kan genomföras på ett tillfredsställande sätt.
Att ha en nämnd som fokuserar på att kommunicera för sektionen centralt tror vi skulle vara
viktigt, effektivt och roligt. Nämnden skulle dels arbeta med att hjälpa och koordinera
nämndernas arbete, men framförallt fokusera på att skapa eget innehåll till sociala medier och
sektionens övriga kommunikationskanaler. Sådant kreativt arbete har knappt någon övre gräns
och vi ser därför potential till att skapa en nämnd med ett relativt stort medlemsantal. Det
skulle innebära en större central plattform för de medlemmar som är intresserade att arbeta
med media, marknadsföring och kreativt skapande inom sektionen. Vi tror även att en sådan
nämnd skulle kunna bidra till en ökad känsla av gemenskap inom sektionen generellt, som
skulle komplettera den starka nämndgemenskap som många engagerade idag har. Genom att

tydligare marknadsföra sektionen som helhet så tror vi att man på ett bättre sätt kan skapa en enhetlig
och tydlig bild av sektionen, vilket vi ser bör leda till större gemenskap och större engagemang.
Att ha en grupp som fokuserar på att kommunicera för sektionen centralt är inget ovanligt,
snarare det motsatta. På KTH har en klar majoritet av sektionerna sådana organ och ser vi till
våra systersektioner i I-Sverige så finns det i Linköping, Lund och i Luleå.

Det som vi ser som det rimligaste tillvägagångssättet för att etablera en sådan nämnd är att slå
samman de nuvarande nämnderna i kommunikationsklustret; RePorter och iFokus och
komplettera de reglementerade uppgifterna med det ansvar för sektionens närvaro på sociala

medier som idag är placerat på KA. Detta då vi ser att nämnden ska kunna arbeta med samtliga
områden kring kreativt skapande utan att riskera att ”inkräkta” på en annan nämnds
verksamhetsområde, samt att nämnder med för lika verksamhetsområden riskerar bli en grogrund för
interna konflikter.
Vi ser efter att ha studerat funktionen och verksamheten i kommunikationsnämnder i andra
studentföreningar; till exempel teknisk fysik och vår systersektion i Luleå, en möjlighet att
bredda nämndens arbete ytterligare. I dessa nämnder har nämligen kommunikationsnämnden
även ansvaret för utvecklingen och driften av hemsidan. Idag är totala ansvaret för
utvecklingen av hemsidan placerad på IT-ansvarig i Styrelsen, vilket innebär motsvarande
problematik som för KA. Att placera ansvaret över utvecklingen av hemsidan på en nämnd tror
vi därför skulle vara en smidig och långsiktigt betydligt bättre lösning. Det skulle även innebära
en möjlighet till sektionsengagemang inom just data och webbutveckling, vilket vi ser mycket
positivt på med tanke på att många sektionsmedlemmar har ett stort dataintresse.

Att flytta de operativa uppgifterna från KA och IT-ansvarig innebär dock en relativt stor
förändring av posterna som de ser ut idag. Vi ser därför ett behov av att i och med de här
förändringarna se över dessa roller. Rollen som KA kommer framåt att vara betydligt mer
strategisk än den är idag, med fokus på större förändringar, policyer och nämndkontakt. Det
kommer även att innefatta ett nära samarbete och en dialog med Kommunikationsnämnden
och med ordförande för kommunikationsnämnden i synnerhet. Det postspecifika arbete som
IT-ansvarig gör är dock nästan uteslutande operativt. Genom att flytta arbetet till
kommunikationsnämnden försvinner en stor del av rollens postspecifika syfte. I och med att
styrelsen idag är 11 personer, vilket är fler än många andra sektioner, ser vi att det övriga
generella styrelsearbete IT-ansvarig gör skulle kunna fördelas över resterande
styrelseledamöter. Med det som bakgrund ser vi att rollen som IT-ansvarig kan avskaffas i sin
helhet. Utöver arbetet med hemsidan innefattar IT-ansvarigs roll arbete med sektionens övriga
datahantering, som kontohantering och sektionens administrativa system. Det är vår
bedömning att det arbetet inte kräver djupa kunskaper inom IT utan i stor utsträckning är
administrativt. Det arbetet skulle därför kunna placeras på administrativt ansvarig i styrelsen.

En annan av IT-ansvarigs uppgifter som måste nämnas och fördelas är ansvaret över det
IT-system som används vid omröstning på SM; Demokrat-I. I och med att administrativt ansvarig

är ansvarig sekreterare vid SM och att arbetet med Demokrat-I kräver viss datakunskap anser vi att
ansvaret för systemet bör placeras på annat håll. Det handlar dock inte om kommunikation och bör
därför inte placeras på kommunikationsnämnden, istället är vårt förslag att placera ansvaret på
valberedningen. Nämnden består av flera förtroendevalda ledamöter och har genom sitt uppdrag
redan ett förtroende och en tillit av sektionen att hantera känsliga data. Vi ser det även passande då
valberedningens kärnuppgift redan i grunden är kopplat till SM:s genomförande.

Avslutningsvis ser vi vidare ett symboliskt värde i namnet RePorter, och uppskattar namnets

studentikosa natur. Namnet har de senaste åren förknippats med en person och inte, som det
egentligen är i reglementet, en nämnd. Vi föreslår därför att namnet RePorter ska finnas kvar i
sektionen genom att göra det till titeln för kommunikationsnämndens ordförande.

Yrkande
Utifrån ovanstående bakgrund och diskussion yrkar vi därför på

att

I Reglementet ta bort §6 RePorter i sin helhet

att

I Reglementet under §21.2 iFokus ta bort:
● publicera lämpliga media nämnda i tidigare punkt på
offentlig plats, överenskommet med Styrelsens
kommunikationsansvarig för övriga Sektionen och omvärlden
att se
● anordna relaterade evenemang inom foto och film för
sektionsmedlemmar om intresse finns på Sektionen

att

I Reglementet under §21.2 iFokus lägga till:
● framställa intressant media för sektionens medlemmar
● ta fram sektionens årsbok
● aktivt bistå sektionens styrelse och nämnder med
framställandet av grafiskt material.
● anordna relevanta utbildande evenemang inom
mediaproduktion och kommunikation om intresse finns på
sektionen
● aktivt arbeta för att finna nya vägar att förbättra och öka
intresset för hemsidan
● i samråd med sektionsstyrelsen ansvara för utvecklingen av
sektionens hemsida och dess utseende.
● aktivt arbeta för att öka informationsutbytet mellan sektionen
och dess medlemmar.
● ansvara för sektionens närvaro på sociala medier
● ansvara för att ett nyhetsbrev skickas ut till sektionens
medlemmar varje vecka under skolåret.

att

I Reglementet under §1.2.9 Kommunikationsansvarig ta bort:
● ansvara för att ett nyhetsbrev skickas ut till sektionens
medlemmar varje vecka under skolåret
● ansvara för sektionens närvaro på sociala medier
● ansvara redaktionellt för sektionens kommunikationskanaler

att

I Reglemente under §1.2.9 Kommunikationsansvarig lägga till:
● strategiskt ansvara för utvecklingen av sektionens hemsida
● strategiskt och redaktionellt ansvara för sektionens
kommunikationskanaler

att

I Reglemente under §21.1 ersätta:
iFokus leds av en förtroendevald ordförande
med
iFokus leds av en förtroendevald RePorter

att

I Reglementet ta bort §1.2.10 IT-ansvarig i sin helhet

att

I Reglementet ändra ”§21 iFokus” till ”§21
Kommunikationsnämnden”

att

I Reglementet under §1.2.4 Administrativt ansvarig lägga till
● ansvara för driften och hanteringen av sektionens interna
administrativa system, samt moderera åtkomsten till denna.

att

I Reglementet under §15.2 [Valberedningens verksamhet] lägga till:
● ansvara för underhållet, utvecklingen och driften av
sektionens röstsystem.

att

I Reglementet göra vederbörliga redaktionella ändringar.

Max Völcker, I-19
Kommunikationsansvarig 19/20

Lydia Stenflo, I-16

Ordförande i Reporter 19/20 & Ordförande i iFokus 19/20

John Landeholt, I-17
IT-ansvarig 19/20

Styrelsens svar på motion om
kommunikationsnämnd
Motionen är utförlig och författad av personer med stor inblick i sektionens kommunikation.
Styrelsen delar analysen att den organisation som finns kring kommunikationen har
förbättringspotential. Inte på grund av att någon av de fyra organ som har något ansvar för
olika aspekter av kommunikationen och media i sektionen (Kommunikationsansvarig,
IT-ansvarig, rePorter samt iFokus) misskött sina uppgifter. Tvärtom är det styrelsens mening att
samtliga gör ett synnerligen bra jobb. Problemet uppstår dock i gränslandet mellan de olika
uppdragen - de delar av den kommunikativa verksamheten som inte är tydligt förordnad.
Styrelsen ser stor potential i att slå samman flera av organen som hanterar sektionens media och
kommunikation. På det sättet kan det operativa arbetet med kommunikation placeras hos den
föreslagna kommunikationsnämnden och styrelsens kommunikationsansvarig kan få ett större
strategiskt ansvar, vilket är en styrelseledamots uppdrag. Dessutom uppstår det inga
tvetydigheter kring var ansvaret ligger och vilka som står för det operativa arbetet.
Ansvarsutkrävandet kan således bli enklare och tydligare.
IT-ansvarig i styrelsen har haft en viktig roll i implementeringen av hemsida och röstsystem vid
sektionsmöten. Vid bildandet av en ny kommunikationsnämnd ser dock styrelsen, likt
motionären, en möjlighet att placera dessa arbetsuppgifter hos nämnden (eller valberedningen i
fallet med voteringssystemet).
Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen på*:
Att

Bifalla motionen i sin helhet

* Max Völcker deltog inte i beslutet
Styrelsen 19/20 genom
Ordförande Ada Lindmark, I-17

Motion gällande införandet av ett Ekonomiklusterer och flytt av
Ekonomigruppen samt ICM.
Kassör - Styrelseledamot och ytterst ansvarig för sektionens ekonomi.
Ekonomikluster - Ett samlingsbegrepp för den grupp som Kassör, Vice Kassör, Ekonomigruppen och ICM
utgör.
Vice Kassör- Underställd Kassör och har som uppgift att underlätta Kassörens strategiska samt operativa
ekonomiarbete genom att bära ansvar för Ekonomigruppen.
Ekonomigruppen - Ansvarar för fakturering för sektionen samt löpande uppföljning som ser till att fakturorna
blir betalda. De ska även avlasta Kassör med operativt ekonomiarbete såsom bokföring, framtagning av
rapporter och annat ekonomirelaterat arbete
ICM - Förvalta sektionens långsiktiga investeringar enligt det av styrelsen valda styrdokumentet: ICM:s strategi
för kapitalallokering och bidra till intresse för investeringsverksamhet bland sektionens medlemmar.
Ekonomirådet - Kommunikationskanal för Kassör till ekonomiansvariga i de största nämnderna på sektionen.
Framförallt till för att säkerställa att bokföring går rätt till, samt att andra regler hålls.

TL;DR
Ekonomiarbetet på sektionen har med åren växt i takt med att engagemanget har ökat. Kassör är till stor del
belastad av operationellt ekonomiarbete, tid som annars hade kunnat läggas på strategiskt långsiktigt arbete.
Ekonomigruppen, en centraliserad faktureringsfunktion, är placerad under NLN vilket skapar problematik
eftersom Ekonomigruppens funktion är frånskild NLN:s kärnverksamhet. Även ICM:s plats på sektionen kan
ifrågasättas, då deras funktion är kapitalförvaltning och utbildning, vilket inte går ihop med deras delaktighet av
Näringslivsklustret. Deras samarbete med Kassör kring ekonomiska frågor är även begränsad, vilket skapar en
ohållbar dynamik. Därför föreslås att ett nytt Ekonomikluster införs som ska bestå av Kassör, Vice Kassör,
Ekonomigruppen samt ICM. Ekonomiklustret ska stå styrelsen till hjälp i arbetet med att jobba strategiskt mot
en stabil och ordnad ekonomi.

Diskussion
Då detta är en större förändring av sektionens struktur krävs vidare förklaring och redogörelse om vilka effekter
som förändringen skulle innebära.
ICM
Idag är ICM placerad i näringslivsklustret där kommunikationskanalen till resten av sektionsengagemang går via
näringslivsrådet. Problemet är att näringslivsrådet framförallt hanterar frågor kopplade till företagskontakt, och
inte kapitalförvaltning, som är en av ICM:s primära uppgifter.

Idag finns ingen etablerad relation mellan Kassör i styrelsen och ICM. Genom att placera ICM i ett
Ekonomiklusterer ökar insikten i deras verksamhet samtidigt som styrelsen lättare får inflytande och förståelse
för den verksamhet ICM bedriver. Kassör får en etablerad kanal med ICM:s ordförande, vilket lägger grunden
för kontinuitet över året.
Vi vill även förtydliga ICM:s syfte på sektionen, vilket främst är att bidra till intresse för investeringsverksamhet
och att se över samt förvalta sektionens långsiktiga investeringar. Därför vill vi förtydliga detta i reglementet och
klargöra att det är ICM som förvaltar sektionens långsiktiga investeringar, eftersom sektionen inte har några
andra än de som ICM innehar. Vi vill även ta bort två av de punkter i reglementet som definierar ICM:s
verksamhet eftersom de inte tillför något. Att bidra till intresse för investeringsverksamhet kan likställas med att
arbeta för långsiktigt sparande och att anordna event för att sprida kunskap om kapitalförvaltning.
Kassör
Stor del av Kassörens tid går åt till bokföring, hantering av fakturor samt utbetalning av utlägg. Detta gör att det
blir mindre tid över för strategiska frågor och arbete för att förbättra sektionens ekonomifunktion långsiktigt.
Kassören har även en roll i styrelsen och presidiet som kräver mycket tid och är av stor betydelse för sektionen.
Eftersom sektionen är en ideell förening som drivs av sina medlemmar är det lätt att utförandet blir mindre
professionellt och att arbetet utförs på samma sätt som tidigare år utan att det ifrågasätts. Därmed är det viktigt
att tid läggs åt sidan för att utveckla och uppdatera ekonomifunktionen samt andra strategiska frågor, såsom
juridiska krav som ställs på ideella föreningar.
Ekonomigruppen
Ekonomigruppen i NLN har idag två huvuduppgifter. Den första är att fakturera de kunder som sektionen
ingår avtal med. Den andra är att sedan följa upp och säkerställa att dessa företag betalar de fakturor som skickas
ut. Detta är en funktion som är avsedd att gälla för samtliga nämnder. Ekonomigruppen är en avskild grupp vars
uppgifter inte är kopplade till Näringslivsnämndens kärnverksamhet. Ordförande för NLN har inte heller
någon insikt eller medverkan i Ekonomigruppens arbete. Eftersom Ekonomigruppen ligger under
Näringslivsnämnden blir fakturering för andra nämnder en mindre naturlig process vilket gör
Ekonomigruppens placering i ett nytt Ekonomikluster självklar.
Genom att flytta ut Ekonomigruppen ur NLN till en egen funktion blir det tydligare vad funktionen för
gruppen är. Istället för att söka en ekonomigrupp i Näringslivsnämnden söks sektionens ekonomifunktion som
har ansvar för sektionens centrala ekonomifrågor. Detta i sin tur gör att Ekonomigruppen blir ett tydligare
sektionsengagemangsalternativ. Utöver detta så får Ekonomigruppen en tydligare koppling till de strategiska
delarna av sektionens ekonomi, vilket leder till att ett större engagemang kan läggas på att utveckla sektionens
ekonomifunktion. Förutom detta så avlastas även Kassör från vissa av de operativa arbetsuppgifterna genom att
Ekonomigruppen får större ansvar.

Eftersom NLN i dagsläget inte har en stor mängd ekonomiarbete i form av bokföring anses de inte heller behöva
en ekonomiansvarig som skiljer sig från ordförande. De bör därför inte heller förväntas närvara på
ekonomirådet.
Vice Kassör
Under de senaste två åren har en Vice Kassör bistått Kassör i styrelsen med strategiska och operativa frågor
gällande ekonomiarbetet. Detta är inget som står beskrivet i reglementet men som existerar i praktiken. Med
denna förändring av ekonomifunktionen på sektionen så blir rollen som Vice Kassör viktigare varvid den bör
definieras i reglementet. Kassör tillsammans med Vice Kassör ansvarar således för Ekonomigruppens löpande
operativa arbete och rekrytering.
Ekonomiklusterret
Det nya Ekonomiklustret ska bestå av Kassör, Vice Kassör, Ekonomigruppen samt ICM. Ekonomiklustrret ska
dels stå styrelsen till hjälp med att jobba strategiskt mot en stabil och ordnad ekonomi, men också fungera som
en centraliserad enhet med fokus på ekonomiarbete. Sektionen kan genom denna grupp bättre utnyttja den
specialiserade kunskap som var och en av de engagerade besitter. Här kan balansen mellan kortsiktiga behov och
långsiktiga investeringar diskuteras, samtidigt som styrelsen får stöd vid beslut kopplade till sektionens ekonomi.
Likt hur näringslivsrådet samlar näringslivsrelaterade nämnder förankras Ekonomiklusterrets beslut i alla
ekonomirelaterade funktioner och ser till att arbetet sker i en enad riktning. På detta sätt kan sektionen stärka sin
ekonomi och skapa förutsättningarna för framtida studenter att ta del av en ännu bättre gemenskap, och utöva
sitt intresse inom ekonomi eller finans.
Denna grupp skapar även ett bra forum för revisorerna att diskutera och rådgöra kring sektionens
ekonomifunktion. Det är vanligt att sektionens revisorer besitter djup kunskap kring sektionen som
organisation, och det är även de som ställer krav kring ekonomifunktionens standard.

Yrkande
Att
-

Att
-

I reglementet under §1.2.5 Kassör införa:
Strategiskt ansvara för Ekonomiklustret, vilket utgörs av: ICM, Vice Kassör och
Ekonomigruppen
Rekrytera en Vice Kassör som underlättar Kassörens strategiska samt operativa
ekonomiarbete genom att bära ansvar för Ekonomigruppen
Tillsammans med Vice Kassör rekrytera en ekonomigrupp som ansvarar för
fakturering för sektionen samt löpande uppföljning som ser till att fakturorna blir
betalda. De ska även avlasta Kassör med operativt ekonomiarbete såsom bokföring,
framtagning av rapporter och annat ekonomirelaterat arbete
Hålla minst ett möte med samtliga nämndordförande i sitt kluster per period.
I reglementet under §11.4 Ekonomi ta bort:
Ekonomiansvarig(a) skall ansvara för utgående fakturering för sektionen samt löpande
uppföljning som ser till att fakturorna blir betalda.

Att
Att
-

Att
-

Att
Att

Ekonomiansvarig(a) skall vara aktiv medlem av Ekonomirådet.
I reglementet under §11.4 Ekonomi ersätta:
”NLN skall ha minst en ekonomiansvarig”
med
”NLN skall ha en ekonomiansvarig vilket kan vara nämndens förtroendevalda
ordförande”
I reglementet under §1.2.8 Näringslivsansvarig ersätta:
Strategiskt ansvara för det näringslivsklustret, vilket utgörs av: ICM, NLN, ICase,
iStart och Dagen I
med
Strategiskt ansvara för det näringslivsklustret, vilket utgörs av: NLN, ICase, iStart och
Dagen I
I reglementet under §16.2 Verksamhet ersätta:
Förvalta delar av sektionens kapital enligt det av sektionen valda styrdokumentet:
ICM:s strategi för kapitalallokering
med
Förvalta sektionens långsiktiga investeringar enligt det av styrelsen valda
styrdokumentet: ICM:s strategi för kapitalallokering.
I reglementet under §16.2 Verksamhet ta bort:
Arbeta för långsiktigt sparande och kunskapsspridning.
Anordna event för att sprida kunskap om kapitalförvaltning.
I reglementet göra vederbörliga redaktionella ändringar.

Carl Stenfelt, I-18
Kassör 19/20
Jonathan Malmberg, I-18
Ordförande ICM 19/20
Jonas Jungåker, I-16
Näringslivsansvarig 19/20

Motionssvar angående införande av Ekonomikluster
och flytt av Ekonomigruppen till ICM
Bakgrund
Vi ställer oss generellt positiva till motionen. I alla organisationsförändringar finns det en
innestående risk, men enligt vår bedömning är motionen väl förankrad i de inblandade aktörerna
och förändringen skulle innebära en klar förbättring av sektionens ekonomifunktion. Det skulle
öka möjligheten för kassör att fokusera på strategiskt arbete och samtidigt möjliggöra ett breddat
och utförligt operativt centralt ekonomiarbete på ett sätt som inte är möjligt i dagsläget.
Motionen skapar även en möjlighet för ekonomigruppen att bredda sin verksamhet från ren
fakturahantering till framställandet av rapporter och liknande centralt ekonomiarbete, vilket tror
vi kan leda till ökat engagemang och intresse för gruppen. Att flytta ICM till ekonomiklustret ser
vi även som en möjlighet att tydligare definiera ICM:s egentliga syfte: att fokusera på
kapitalförvaltning och utbildning. I och med att nämnden i dagsläget är placerad i
näringslivsklustret kan det lätt uppfattas att nämndens ska bedriva näringslivsverksamhet, vilket
inte är eller ska vara dess syfte. Genom förändringen tror vi därför även att man kan skapa en
ökad tydlighet i näringslivsklustret, där varje nämnd har tydligt åtskilda verksamhetsområden.
Förra året infördes rollen som vice kassör för att underlätta kassörens operativa arbete. Detta har
även tillämpats i år och vi ser därför positivt på att förändringen även inkluderar en formell
definition av rollen i reglementet.
I och med att förändringen innebär ett ökat fokus på kapitalförvaltning ser vi dock att det kan
behövas en uppdatering av de nuvarande reglerna kring just denna. Idag regleras
kapitalallokeringen av styrdokumentet ”ICM:s strategi för kapitalallokering”, som enligt reglementet
utfärdas av sektionen. Förändringen skulle innebära att utfärdandet av styrdokumentet istället
placeras på styrelsen, vilket vi anser är i linje med den integration och det samarbete mellan
styrelsen och kapitalförvaltningen som är tänkt framåt. Vi anser att en förändring av ett sådant
dokument kräver en djup förståelse och insikt i både sektionens verksamhet generellt och specifikt
sektionens övriga strategi inom sparande och ekonomihantering. Det gör att vi anser att det
ansvaret är bättre lämpat för styrelsen som redan har ansvar över utfärdande av policys och andra
detaljstyrande dokument. Däremot vill vi poängtera att sektionsmötet fortfarande ska ha ansvar
för att besluta om hur stor del av sektionens kapital som ska förvaltas av ICM, genom att inkludera
det som en post i sektionens budget.
Det nuvarande styrdokumentet utfärdades dock för ett flertal år sedan och vi ser därför ett behov
av att uppdatera styrdokumentet så att det är i linje med ICM:s nya verksamhet och starkare
förankrat i styrelsen. Vårt förslag är därför att Sektionsmötet beslutar om att styrdokumentet ska
revideras och utfärdas på nytt på nästkommande STM. Vi ser vidare att styrdokumentet går under
samma kategori som sektionens policys och anser därför att dokumentet bör döpas om till Policy
för kapitalallokering.

1

Yrkande
Därför yrkar vi på att
att

bifalla motionen men ersätta:
”Förvalta sektionens långsiktiga investeringar enligt det av styrelsemötet
valda styrdokumentet: ICM:s strategi för kapitalallokering”
Med
”Förvalta sektionens långsiktiga investeringar enligt sektionens policy för
kapitalallokering”

att

ändra namnet på ”ICM:s strategi för kapitalallokering” till ”Policy för
kapitalallokering”

att

ålägga ICM att tillsammans med kassör presentera en reviderad version av
det styrdokument som för tillfället kallas: ”ICM:s strategi för
kapitalallokering” för styrelsen på nästkommande STM, i syfte att antas
som sektionens nya ”policy för kapitalallokering”.

Styrelsen genom,
Max Völcker
Kommunikationsansvarig 19/20

2

Motion angående Sektionsstyrelsens roll som en strategisk och
oberoende part
Bakgrund
I alla föreningar är det viktigt att det finns strukturer för att säkerställa att
föreningens ekonomiska medel behandlas korrekt. I vår ideella förening har vi
av förklarliga skäl inga externrevisorer. Det innebär att det finns två organ som
granskar organisationen, vi revisorer tillika motionsägare och Styrelsen.
Sektionens tillväxtkurva och initiativrikedom har inneburit att föreningen idag
omsätter 5 miljoner kronor per år och omfattar över 20 nämnder och
projektinitiativ. Styrelsen är definierat i stadgarna som Sektionens
verkställande enhet. Gentemot SM har Styrelsen ansvar för att sektionens
verksamhet på kort och lång sikt överensstämmer med medlemmarnas
intressen. Därför yrkar vi på att genom nedanstående att-satser i stadgarna
kravställa Styrelsens ledamöters oberoende mot alla delar av Sektionen i sin
granskning och förtydliga Styrelsens roll som en främst strategisk. Detta
genom att i stadgarna förhindra en styrelseledamot att även inneha en
förtroendevald post eller ansvar för ekonomi inom de operativa nämnderna.
Vår motion yrkar således på att organisationens stadgar belyser vikten av den
roll som det innebär att vara styrelseledamot. Därtill yrkar vi genom motionen
på att den individ som söker en roll inom Styrelsen skall bättre göras
införstådd med det tidsmässiga och ansvarsmässiga engagemang som ett
sådant uppdrag innebär. Syftet till motionen är i första hand att skydda
sektionen mot att det uppstår situationer där jäv kan vara närvarande och
säkerställa en rättvis behandling av Sektionens medel. I en förlängning,
visserligen betydligt mindre trolig, syftar även motionen till att skydda den
enskilde sektionsmedlemmen och föreningen mot risken att det tas
ekonomiska beslut som potentiellt kan vara brottsliga. Detta kan exempelvis
röra förskingring och trolöshet mot huvudman.
Vi är införstådda med att bifall till detta yrkande kan leda till att en rädsla
uppstår för att binda upp sig till en post, likväl att man väljer att avstå ansökan
till en post för möjligheten att kunna söka en annan vid senare tillfälle. Detta
kan potentiellt visa sig bli ett problem då vi också har upplevt bristande

söktryck till ett antal förtroendeposter under de senaste åren. Vi vill däremot
understryka att ett entledigande fortfarande kan göras om man önskar byta
roll. Därtill anser vi att om detta skulle visa sig bli ett problem när
styrelseledamöter önskar ta andra uppdrag inom organisationen bör istället
antalet styrelseposter minskas. Prioriteten måste vara att upprätthålla
Styrelsens status som oberoende part med helhjärtat engagemang för
Styrelsens arbete. Detta är samtidigt inget vi ser bör eller sannolikt kommer att
ske inom en snar framtid.
Den uppmärksamme kan läsa i stadgarna under 1.12 Studerandemedlems
ytterligare rättigheter att “äga kandidaturrätt till förtroendeuppdrag i och för
sektionen som inte är reserverade för en viss grupp”. Vår syn är att bifall till
detta yrkande inte är i strid med denna paragraf då motionen inte avskaffar
kandidaturrätten utan snarare reserverar kandidaturrätten för en viss grupp.
Vi har i övervägandet av denna motion insett att det finns en gränsdragning att
göra. Dels bör hänsyn tas till antalet styrelseledamöter (ordförande, presidiet
eller hela styrelsen) som bör regleras av denna stadgeparagraf, och dels bör
hänsyn tas till vilken typ av roll som styrelseledamöterna skall regleras från att
inneha (förtroendeposter, alternativt flera nämndstyrelseposter eller allt
nämndengagemang). Vi tror på att finna den bästa avvägningen mellan att
belysa hela styrelsens formella ansvar i förvaltningen av föreningens
angelägenheter för syftet att förhindra ekonomiskt jäv med att samtidigt inte
utesluta styrelsens ledamöter ur nämndengagemang. Det innebär för oss att
samtliga styrelseledamöter bör förhindras från att inneha förtroendeposter och
poster med ekonomiskt ansvar i nämnder utanför Styrelsen vilket härmed
ligger som förslag till sektionsmötet.
Förslag till beslut
Mot bakgrund av ovanstående yrkas
att i Sektionens stadgar under
4 Styrelsen, 4.3 Val
lägga till
4.3.2 Styrelseledamöters oberoende
Sittande styrelseledamot kan inte också inneha roll på sektionen
utanför styrelsen som antingen förtroendevald, ekonomiskt
ansvarig, eller i likvärdig roll.
att nuvarande innehåll under 4.3 Val får underrubrik 4.3.1 Val av ledamot
att den för tillfället gällande rollfördelning av förtroendevalda och ekonomiskt
ansvariga poster på Sektionen som är i strid med de föreslagna nya stadgarna
accepteras fram tills att nya ordinarie val genomförs vilket bör ske vid SM #3
då denna stadgeändring också potentiellt röstas igenom för ett andra tillfälle.
Stockholm den 31 oktober 2019
Christofer Borén och Felix Ewert
Revisorer 2019/2020

Styrelsens svar på motion om att statuera Sektionsstyrelsens
oberoende
Bakgrund
Styrelsen 19/20 består idag av ledamöter som innehar flera ansvarsposter inom sektionen utöver sina
styrelseposter. Det innebär att styrelsen, i synnerhet presidiet, har erfarenhet av det som lyfts i motionen och är
medveten om de hinder som innehavandet av flera ansvarsposter utgör för styrelsens verksamhet. Ett konkret
exempel är när presidiet arbetat med Mottagningens budget och inkomna äskningar. Eftersom Sektionens
ordförande även varit ÖPH i år, har det inneburit att en presidiemedlem tagit avstånd från beslut gällande
Mottagningens ekonomi för att undvika en intressekonflikt. Det har fungerat bra, men presidiet inser också att
det är suboptimalt att gå miste om ordförandes åsikter vid beslutsfattande.
Vidare upplever styrelsen också att en post i styrelsen innebär mycket ansvar och arbete. Att införa en
begränsning för styrelsemedlemmar att ta på sig ytterligare ansvar inom sektionen skulle därför gynna sektionen
som helhet eftersom det utgör mer tid för individerna i styrelsen att ägna sig åt endast styrelsens verksamhet. På
samma sätt kan en person som innehar en ansvarspost inom en nämnd fokusera helt och hållet på denna under
sitt verksamma år. Förhoppningsvis bidrar motionen även till minskad stress hos styrelsemedlemmar genom att
minska risken att ta på sig för mycket arbete.
Slutligen vill styrelsen även lyfta problematiken som idag finns gällande vakanta poster. I dagsläget är det sällan
vi har flera kandidater till våra förtroendeposter, vilket gör att SM ofta röstar med acklamation när endast en
individ kandiderar. Om denna individ då redan innehar flera ansvarsposter är det svårt för SM att rösta emot,
eller begära sluten votering, eftersom detta sänder ut budskapet att SM hellre ser en post vara vakant än att
tillsätta en individ som eventuellt skulle kunna vara olämplig för en post på grund av andra ansvarsposter denne
innehar. Att då kunna referera till sektionens stadgar skulle vara en trygghet för sektionens medlemmar utifrån
ett socialt perspektiv.

Yrkanden:
Med anledning av ovanstående yrkar styrelsen på:
Att

Bifalla motionen i sin helhet

Styrelsen 19/20 genom
Ordförande Ada Lindmark, I-17
Vice Ordförande Alexandra Benckert, I-18
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Bilaga X

Vision för jämställdhet, mångfald och likabehandling
Sektionerna för Industriell Ekonomi
Vision
Allas röster ska vara lika hörda och allas tankar och idéer är lika mycket värda. När vi yttrar
våra tankar ska vi veta att vi tas på allvar och kommer att bemötas med respekt. När vi lyssnar
ska vi ha förtroende för att alla har någonting att bidra med. Diskriminering ska inte endast
motverkas reaktivt utan förebyggas proaktivt.
Sektionen ska upplevas som ett sammanhang där alla behandlas lika. Sektionerna ska vara en
trygg plats där vi accepterar varandra och själva blir accepterade. Sektionens medlemmar och
verksamhetsgrupper ska arbeta aktivt för att inkludera och välkomna alla på sektionen.
Så här ska vi på sektionerna arbeta för Jämställdhet, Mångfald och Likabehandling (JML):
Näringsliv
●

●
●
●

Sätta krav på företag som föreläser att lyfta jämställdhetsfrågan. Exempelvis genom att nämna hur
jämställdhetsarbetet ser ut i företaget vid öppna evenemang mot hela sektionen. Hur arbetar
företag med JML-frågan och hur kan vi använda deras metoder?
Uppmuntra företagare att eftersträva mångfald i sin representation på föreläsningar och andra
evenemang.
Hjälpa minoriteter på sektionen att få sin röst hörd hos företagare genom att vara lyhörda för vilka
typer av evenemang som efterfrågas av minoritetsgrupper.
Sträva efter att företag vid exponering mot I-sektionerna respekterar sektionens värderingar.

Kommunikation
●
●
●
●

●
●

Använd inkluderande språk i våra kommunikationskanaler. Exempelvis inte använda
heteronormativa pronomen i onödan.
Aktivt arbeta för att det ska finnas grupper på sektionerna som arbetar med JML-frågan.
Aktivt arbeta för mångfald inför och under rekrytering samt värna om värdet av heterogenitet i en
grupp.
Skapa möjlighet för sektionsmedlemmar att göra sin åsikt hörd i frågor som rör JML samt
sektionernas arbete med JML. E
 xempelvis i form av enkäter eller kontaktformulär till
skyddsombud eller motsvarande.
Ta ansvar för att informera sektionsmedlemmar om tillgängliga organisationer som arbetar med
JML, vilka resurser som finns samt vilka rättigheter studenterna har.
Sträva efter att inkludera information och diskussioner om JML i utbildningen.

Evenemang
●

●

●

Alla ska inte bara vara inbjudna, utan också känna sig välkomna på alla sektions-öppna
evenemang. Exempelvis genom att det finns en evenemangsbeskrivning på både svenska och
engelska för att välkomna internationella studenter.
Använda Mottagningen som ett tillfälle att kommunicera vikten av JML på sektionen. Exempelvis
med föreläsningar och workshops, men även genom att uppmuntra mångfald i
mottagningsgruppen.
Inte framföra gyckel/spex som upplevs som kränkande för individ eller identitet samt motverka
att sånger med olämplig text lever kvar genom att uppdatera sångböcker eller motsvarande.

Bilaga Y

Sektionskultur Industriell Ekonomi KTH
Bakgrund
Sektionskultur är något som alla sektionens medlemmar skapar tillsammans. Alla på sektionen
kommer från olika bakgrunder och har olika förväntningar på studentlivet och dess gemensamma
kultur. Att uppnå en inkluderande och jämställd kultur innebär ett ständigt utbyte av kunskap.
Det förutsätter att individer är mottagliga för att ifrågasätta sina förutfattade meningar.
Formuleringen av detta dokument har gjorts med hänsyn till den gemensamma JML-visionen för
I-Sverige och syftar till att underlätta arbetet kring att uppfylla denna vision på KTH.
Syfte
Syftet med detta dokument är att ge sektionsmedlemmar stöd i deras strävan att skapa en så god
studiemiljö för sig själva och sektionskamraterna som möjligt. Dokumentet syftar även till att ge en
gemensam bild och beskriva en hälsosam kultur som vi gemensamt kan sträva efter på sektionen för
Industriell Ekonomi på KTH, samt ge förutsättningarna för att förverkliga den.
Struktur:
Detta dokumentet är uppstrukturerat för att vara så lättillgängligt som möjligt. Den är indelad i 5
underrubriker: inkludering, prestation, alkoholkultur, personliga gränser och lokal & fordon. Varje
underrubrik innehåller verktyg för hur man kan uppnå en mer hälsosam kultur inom det området
och stöds stundtals av exempel.
Detta vill vi uppnå:
Vi vill ha en inkluderandekultur där alla blir hörda och får vara delaktiga, samt känner sig
välkomna. Destruktiv press kopplat till prestation ska undvikas. Sektionens alkoholkulturska
inte vara dominerande i alla typer av sektionsengagemang och nykterhet ska inte nedvärderas. Alla
sektionsmedlemmar ska respektera varandras personliga gränser och ingen ska diskrimineras.
Därutöver ska sektionens lokal och fordonanvändas med omsorg och med ett inkluderande
syfte.
Hur vi uppnår detta:
Inkludering
Inkludering i sektionslivet sker strukturellt i huvudsak inom två områden, det är genom medlemskap i
nämnder/projekt eller motsvarande, samt deltagande i evenemang. Dessa två punkter behandlas
nedan.
● Nämnd-/projektengagemang
○ Nämndverksamheten, inom nämndverksamheten ska alla få komma till tals och alla
idéer ska bemötas med respekt. Se till att vara transparent med information som ska ut
till alla.
■ T.ex.: var tydlig med mötestider och kalla till dem på ett forum som alla
berörda kommer åt.
○ Rekrytering, i vårt reglemente specificeras denna process enligt följande:“vid
rekrytering till sin nämnd se till att urvalsprocessen baseras på redovisningsbara

grunder som verkar för sektionens maximala inkluderande och mångfald, bland annat
genom att erbjuda möjligheten att genomföra rekryteringsprocessen på engelska.”
(version senast redigerad 2019-04-29). Utöver det som regleras i reglementet kan man
tänka på följande för att skapa lika förutsättningar för rekrytering:
■ Marknadsföring för nämnderna ska rikta sig till alla sektionsmedlemmar och
verka för inkludering. Tänk på att språk är könskodat och sträva efter att
använda neutralt språk till din bästa förmåga.
● T.ex.: “vi är ett skönt gäng grabbar som rekryterar till…” (ett verkligt
exempel) är inte inkluderande, även om det må vara beskrivande av
dem som sitter just då.
■ Ansökningsprocess
● Innan intervju - alla ska få en tid och få chansen att ändra den om den
krockar. Annonseringen för platsen ska kunna nås av alla och inte
bara finnas på stängda forum. Var så tydlig som möjligt i
rollbeskrivningen och skicka gärna med någon fråga som personen
som söker rollen kan fundera på i förväg. Se till att alla kallas till
intervju med lika god framförhållning.
● Under intervju - skapa förutsättningar för att kandidaten ska vara så
bekväm som möjlig, om kandidaten är bekväm får intervjuaren lära
sig ännu mer om kandidaten, undvik att ställa frågor för att sätta dit
någon. Kom ihåg att vi alla har undermedvetna uppfattningar om
personer och har en tendens att rekrytera personer som är lika oss
själva (om detta intresserar er kolla gärna upp unconscious bias),
försök undvika detta genom att vara medveten om fenomenet. Tänk
även på att intervjun även är ett tillfälle för dig att berätta mer
detaljerat om rollen och om nämndens vision, vilket undviker att det
blir missuppfattningar senare i arbetet. Se till att ge lika lång tid för
intervju till alla kandidater till samma post.
● Efter intervju - alla ska, oavsett utfall, få ett besked. Preferenser kan
variera i hur man vill ta emot positivt/negativt besked, ett sätt att
kringgå detta är genom att i ansökan ställa frågan om de vill ha
besked per sms eller telefonsamtal.
●

Evenemang
○ Nämnder kan sträva mot att ha olika typer av event, inte bara ha pubar och sittningar
då detta inte passar alla.
○ Se till att information gällande eventet når ut till alla som berörs. Information om
nämndevenemang ska nå ut till alla i nämnden och sektionsöppna evenemang ska nå
ut till alla i sektionen.
○ Alla ska ha lika chans att delta, detta innebär bland annat att OSA:n släpps samtidigt
för alla inbjudna (detta innefattar inte dem som jobbar under evenemanget, som
givetvis måste närvara).

Prestation

Prestationspress är något som driver vissa och får andra att må dåligt. Ibland är det hjälpsamt att
jämföra sina prestationer för att utvecklas, ibland bidrar denna jämförelse med mer negativt än
positivt. Följande är tips i att undvika en destruktiv prestationspress.
● Fråga innan en diskussion om prestationer om personen i fråga vill prata om det.
● Förväxla inte en individs värde med dess akademisk prestation, prestation i arbetslivet eller i
sektionen.
● Examinationsmoment är en spännande och ofta känslosam process för många utav oss, detta
medför också att man gärna vill ventilera sina känslor med sina kursare. Se då till att den
diskussionen förs med finkänslighet. Exempelvis genom att fokusera på känsla snarare än
prestation:
○ T.ex.: “hur kände du att det gick?” detta ger möjlighet för personen att diskutera sina
bedrifter efter sina egna förväntningar och ambitioner
○ T.ex. inte: “vad fick du?”

● Gällande sektionsengagemang som prestation, kom ihåg att det kan både vara självvalt men
också ofrivilligt att inte vara sektionsengagerad, ha det i beaktande om detta skulle dyka
upp i samtal.
Alkoholkultur
Mycket av vårt studentliv kretsar kring alkohol. För att alla ska må så bra som möjligt ska

alkoholkonsumtion alltid förekomma helt självmant. Du kan bidra till att uppnå detta genom att:
● Om du märker att någon är tveksam till att dricka alkohol eller om den verkar ge vika på ett
tidigare beslut att inte dricka, stötta denna i sitt beslut istället för att göra det svårare för
denna att leverera på en tidigare målsättning.
● Undvik språk som framställer nykterhet som något negativt
○ T.ex. inte: “typiskt att jag måste vara nykter idag.”
● En person måste inte ha en anledning till att vilja vara nykter. Istället för att utgå från att
alkohol är normen och fråga varför någon väljer alkoholfritt, respektera allas val och lägg
ingen vikt i det.
● Respektera serveringspersonalens mandat att säga till om alkoholkonsumtion och
uppförande, detta gäller både gentemot dig själv och dina vänner. Serveringspersonal vill
dig oftast väl och ser till att du inte kommer till skada.
○ T.ex.: Bemöt personal som barstoppar dig med ett tack för att de tar hand om dig.
○ T.ex.: Om din kompis är för berusad, se till att upprätthålla barstoppningen för
den personens skull istället för att förse den med mer dryck.
Personliga gränser
Vi på sektionen träffas ofta på sociala evenemang, sådana evenemang är viktiga för att knyta nya
relationer, slappna av med goda vänner och tänka på annat än plugget. Alldeles för ofta förstörs
någons känsla för trygghet, känsla av gemenskap och tillhörighet till sektionen genom att en annan har
misslyckats i att respektera dennes personliga gränser.
● Tänk på att alla har olika förutsättningar och även personliga gränser. Vad som känns okej
för dig stämmer inte nödvändigtvis för andra. Kontakt och relationer upprättas med omsorg

och genom ömsesidig respekt.

● Kommunicera hellre för mycket än för lite för att säkerställa att romantiska avancemang
känns bra.
● Tänk på att alla har olika bakgrunder, upplevelser och identiteter, därför kan vissa ämnen
vara mer laddade än andra. Exempel på ämnen som kan vara med laddade än andra är:
○ sjukdom (tänk på att någon nära dig kan ha en närstående med just den sjukdomen
som debatteras/talas/skojas om),
○ utsatthet för brott (tänk på att någon i din närhet kan ha blivit /känner någon som
har blivit / känna en större utsatthet för det brottet som debatteras/talas/skojas
om)
○ kön / könsidentitet och/ eller sexuell läggning
○ religion eller tro
○ etnisk bakgrund, kultur, utseende

Sektionslokal och fordon
Sektionslokalen och sektionsbilen är till för att gagna vår sektion och dess medlemmar för att bland
annat skapa evenemang som bidrar till vår gemenskap. Nedan är några riktlinjer för hur man kan
nyttja dem på bästa sätt.

● Sektionslokalen ska användas i ett inkluderande syfte
● Alla nämnder ska ha lika rätt att nyttja sektionslokal och bil
● Förutsättningar för att använda sektionsbil och sektionslokal är att de bokas i god tid och
skall användas i sektionsfrämjande syfte, såsom i samband med event, både interna och
sektionsöppna.
● Lämna lokal och fordon i gott skick till nästa användare, oavsett om du äter lunch, pluggar
eller håller ett event

Vi vill tacka dig som tog dig tiden att läsa på om sektionskultur och för att du anstränger dig för att
skapa en bättre sektion för alla dess medlemmar. Vi ser fram emot att utveckla denna sektion med dig.
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