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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. Yrkanden skall lämnas in skriftligen, formulerade som att-satser, till fungerande
ordförande eller sekreterare.
§4. 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.
§5. 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.
§6. 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.
§7. Talartiden för kandidater vid personval är 3 minuter för anförande och 2 minuter
för frågor.
§8. Reservation mot beslut fattade i plenum måste inlämnas skriftligen till
fungerande sekreterare eller ordförande före mötets avslutande.
§9. Samtliga beslut ställs alltid mot avslag. Detta görs av gammal hävd som ändock
är ganska trevlig.
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Propositioner
Proposition 1. 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.

Yrkanden
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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Proposition 2. Proposition om Alkoholpolicy i
reglementet
Bakgrund
Flera av de evenemang som arrangeras av Sektionen involverar alkohol. Det finns
många lagar och lokala regler som måste följas för att vår hantering ska ske på ett
korrekt sätt, men i dagsläget har inte sektionen några styrdokument som reglerar
detta. Syftet med denna policy är att förtydliga och konkretisera de beteenden som är
eftersträvansvärda men även de som är olagliga. Den lyfter även de regler som THS
har gällande utbildad Fest och Stad-personal. Policyn antogs av Styrelsen på STM#4
den 10 februari.

Yrkanden
Därför yrkar vi på
Att

I reglementet under rubriken “24 Sektionens policydokument”
Lägga till Policy för alkoholhantering (bilaga A) under rubriken “24.3
Lista på sektionens policydokument”.

Styrelsen 19/20 genom
Ordförande Ada Lindmark, I-17
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Proposition 3. Proposition om förtydligande av
närvaro på sektionsmöte
Bakgrund
Under SM#1 röstades en proposition igenom gällande förtydligande i stadgarna om
vad närvaro på ett sektionsmöte innebär. Dessvärre kom inte denna proposition med
i handlingarna till SM#2. En stadgeändring måste röstas igenom på nästkommande
sektionsmöten och beslutet blev därför ogiltigt. Här kommer ett nytt försök.

Yrkanden
Därför yrkar vi på
Att

I stadgarna under rubriken “2.6 Beslut” lägga till rubriken ”2.6.1
Närvaro” med brödtexten
”Med närvarande åsyftas fysiskt närvarande.”
Samt göra vederbörliga redaktionella ändringar som krävs av tillägget.

Styrelsen 19/20 genom
Ordförande Ada Lindmark, I-17
Administrativt Ansvarig Noa Samenius, I-18
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Proposition 4. Proposition om att ta bort Policy för
Revisors oberoende från Reglementet
Bakgrund
I Reglementet under 24.3 Lista på sektionens policydokument finns Policy för Revisors
oberoende listat. Detta dokument finns dock inte bland våra policydokument. På
SM#1 under verksamhetsåret 18/19 röstades däremot en proposition igenom som
förtydligar vikten av revisorernas oberoende. Detta kan ses i Reglementet under
punkten 26.2 Verksamhet. Vidare ser Styrelsen inget behov av en policy som
behandlar ämnet då den tidigare tillagda raden i Reglementet är tillräckligt
beskrivande.

Yrkande

Därför yrkar styrelsen på
Att

under punkten 24.3 Lista på sektionens policydokument ta bort punkten
Policy om Revisors oberoende.

Att

i reglementet göra vederbörliga redaktionella ändringar.

Styrelsen 19/20 genom
Vice Ordförande Alexandra Benckert, I-18
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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 vilket innebär att de två organ som granskar organisationen är
dels vi motionsägare i rollen som revisorer, och dels 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 och har strategiskt ansvar
att tillse 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 förbjuda 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 och att den individ som söker en roll inom
Styrelsen skall vara införstådd med det 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, men även att skydda den enskilde sektionsmedlemmen mot
risken att kunna ta ekonomiska beslut som kan vara brottsliga.
Vi är införstådda med att 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 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 för att upprätthålla statusen som oberoende
part med helhjärtat engagemang för styrelsens arbete. Detta är samtidigt inget vi ser
bör eller kommer att ske inom en snar framtid.
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 regleras 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 som
förtroendevald, ekonomiskt ansvarig eller i någon liknande roll på post utanför
Styrelsen.
att nuvarande innehåll under 4.3 Val får underrubrik 4.3.1 Val av ledamot
att den för tillfället gällande rollfördelning av förtroendevalda poster på Sektionen
som är i strid med den föreslagna policyn 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, 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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Beslut
Bjuda på alkohol
Enligt 7 kap 2§ Alkohollagen får vi som Sektion inte bjuda på alkohol. Om ett företag vill bjuda
studenter på alkohol måste de betala för den innan dess att servering av drycken ägt rum.
Rätt: Ett företag betalar Sektionen för 100 öl. Studenter beställer öl i baren och kontroll av
berusningsnivå sker som vanligt av personen som serverar, men studenten betalar ingenting.
Fel: Ett företag betalar Sektionen för 100 öl och ställer ut dessa på ett bord i iStället så att
studenter kan ta av dessa.
Stöld av alkohol
Enligt 8 kap 1§ Brottsbalken döms den som olovligen tar något till fängelse i högst 2 år. Detta
innefattar alkohol och innebär alltså att det är olagligt samt straffbart att ta dryck från baren eller
vårt spritförråd. För att undvika detta får endast FoS och nykter personal under ett event vistas i
vårt spritförråd.
Rätt: Person som jobbar under ett event har druckit alkohol och behöver hämta en iZettle i
spritförrådet. Studenten ber FoS eller en nykter person som jobbar på eventet att hämta iZettle
åt denne.
Fel: Person går in i spritförrådet och dricker eller stjäl dryck.
Rabatt på alkohol
Enligt 8 kap 21§ Alkohollagen måste priset för alkoholdryck vara som lägst inköpspriset plus ett
skäligt påslag. Vad ett skäligt påslag innebär definieras inte av alkohollagen. Vårt inköpspris för
öl är 13,7 kr. Systembolaget använder 17,5% som ett skäligt påslag vilket vi väljer att tillämpa.
Detta innebär att en öl får säljas för lägst 16,1 kr på våra event.
Rätt: En person köper en öl för 20 kr.
Fel: En person flörtar med personen som serverar, varpå denne väljer att ge lite rabatt.
Beställande personen betalar därför 15 kr för sin öl.
Kontroll av ålder vid servering
Enligt 3 kap 7 § Alkohollagen får vi inte sälja alkohol till någon som är under 18 år. Om en
person som ingen i barpersonalen vet med säkerhet är över 18 ska denne uppvisa legitimation.
Den som bryter mot denna paragraf kan dömas för olovlig hantering av alkohol till böter eller
fängelse i högst sex månader.
Rätt: Främmande person vill handla i baren, barpersonal legitimerar personen.
Fel: Främmande person vill handla i baren, hen har inget leg att visa upp, eller det kontrolleras
inte alls och hen får köpa alkohol.
Kontroll av berusningsnivå
Enligt 3 kap 8 § Alkohollagen får inte alkohol lämnas ut till någon som är märkbart påverkad av
alkohol eller andra berusningsmedel. Detta kontrolleras genom att den som serverar i baren
nekar att sälja alkohol till någon som är märkbart påverkad. Det kontrolleras också genom att

Policy för alkohol

2020-02-05

Ada Lindmark I-17
Agnes Hansson I-17

inte lämna ut alkohol till någon som är märkbart påverkad under en sittning. För att
berusningsnivå ska kunna kontrolleras kan inköp av flera enheter alkoholhaltig dryck inte göras
enbart vid ett köp i början av kvällen som en förbetald klumpsumma. Enligt 11 kap 9 § kan den
som bryter mot denna paragraf dömas för olovlig hantering av alkohol till böter eller fängelse i
högst sex månader.
Rätt: Person i lokalen är märkbart påverkad och vill handla i baren. Personen blir nekad
servering.
Fel: Person i lokalen är märkbart påverkad och vill handla i baren. Personen får köpa en öl, för
det är inte så hög alkoholhalt.
Rätt: Person under sittning är märkbart påverkad, personen tas ifrån sin alkohol vid bordet och
serveras inget mer.
Fel: Person under sittning är märkbart påverkad, personen får dricka vidare som vanligt.
Rätt: Person planerar att dricka 5 enheter öl under kvällen och går därför till baren när denne är
sugen på en enhet.
Fel: Person planerar att dricka 5 enheter under kvällen och betalar därför 100 kr för detta i
början av kvällen.
Kontroll av vem alkoholen går till
Enligt 3 kap 9 § Alkohollagen är det förbjudet att anskaffa alkohol till någon som enligt 3 kap 7 §
eller 3 kap 8 § har rätt till sådan. Detta innebär att det i baren måste kontrolleras vem som
alkholen köps till. Enligt 11 kap 7 § Alkohollagen kan den som strider mot denna paragraf
dömas för olovligt anskaffande av alkohol till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är
grovt, till fängelse i högst fyra år.
Rätt: Person vill handla i baren, men barpersonalen misstänker att den är till någon annan.
Personalen frågar vem alkoholen är till och håller sedan koll på att den går till rätt person.
Fel: Person vill handla i baren, men barpersonalen misstänker att den är till någon annan.
Personalen säljer alkoholen och följer inte upp vem som dricker den.
Rätt: Person vill köpa många fler enheter än vad som är rimligt att dricka själv. Barpersonalen
frågar vilka alkoholen är till och håller sedan koll på att den går till rätt personer.
Fel: Person vill köpa många fler enheter än vad som är rimligt att dricka själv. Barpersonalen
säljer alkoholen och följer inte upp vem som dricker den.
Övriga regler
- De som serverar alkohol ska vara nyktra
- Ingen alkohol får förtäras i spritförrådet, nämndförrådet, bakom baren, på toaletterna
eller utomhus då vårt alkoholtillstånd ej gäller där
- Ingen alkohol får tas med ut eller in i lokalen (8 kap 23§ 24§ Alkohollagen)
- FoS ska vara nykter under evenemanget
- Det ska finnas en nykter och ansvarig från den nämnd som anordnar eventet (kan vara
samma person som är FoS)

