
Stadgaändringar 

 

 

9.2.3  

Skattmästare: Ansvarar för föreningens ekonomi. Skattmästaren har hand om föreningens 

bankhandlingar och kassa. Skattmästaren har även hand om medlemsavgifter och 

registrering av nya medlemmar. 

 

Skattmästare: Ansvarar för föreningens ekonomi. Skattmästaren har hand om föreningens 

bankhandlingar och kassa.  

 

Motivering: Ansvaret har flyttats över till webmaster automatiskt då medlemsregistrering 

och betalning sker via hemsidan. Naturligt är då att webmaster hanterar detta framöver. 

 

 
9.2.5  

Webmaster: Webmaster ansvarar för uppdateringen av hemsidan och fotoalbumet. 

 

Webmaster: Webmaster ansvarar för uppdateringen av hemsidan och har även hand om 

medlemsavgifter och registrering av nya medlemmar. Webmaster har själv rätt att tillsätta 

en vice webmaster för att dela upp och förenkla sina uppgifter. Vice webmaster är ingen 

styrelsepost. 

 

Motivering: Se motivering för 9.2.3 samt 12.2.3. Webmaster upplever att det kan behövas 

en hjälpande hand i webmasterns uppgifter. Det är även en fördel att flera personer kan 

hantera hemsidan, speciellt vid event och betalningar.  

 

 

9.7 

Då styrelsemedlem (Ordförande, Vice ordförande, Skattmästare, 

Sekreterare/Materialförvaltare, Webmaster) ej kan fullfölja sitt uppdrag             

mandatperioden ut ska tillförordnad ersättare röstas fram vid extrainsatt årsmöte. 

Tillförordnads mandatperiod sträcker sig till ordinaries mandatperiods slut. Krav på 

valberedning är ej obligatoriskt vid extrainsatt årsmöte. Ansvar för respektive 

styrelsemedlem kvarstår fram till ansvarsbefriande röstas igenom på ordinarie 

årsmöte.  

 

Motivering: Följande tillägg behövs då det inte finns några ramar för hur avhopp 

inom styrelsen ska hanteras. Avhopp har skett i historien och kommer förmodligen 

att ske i framtiden så hur följande situationer ska hanteras behöver styrkas av 

tydliga ramar. Att valberedning ej behövs är för att underlätta processen och 

undvika att fler extra möten behövs för tillsättning av denna. Styrelsemedlemmens 

ansvar kvarstår vid avhopp och bör därför ersättas av någon med förtroende från 

tidigare och kvarvarande styrelsemedlemmar.  

 

 

10.2  

Föreningens fem utskott är Motionsphöseriet, Sexmästeriet, Utbildningsutskottet, PR- 

utskottet och SEKE-Entertainment. Ledamöterna i utskotten väljs på årsmöte. Mandattiden 

är ett (1) år. Ordförande i respektive utskott har mandat att tillsätta nya medlemmar i 



utskottet och mandat till att välja ut medlemmar till utskottet om antalet ansökningar skulle 

betyda ett överskridande av den maximala gränsen. Aktiva medlemmar i SEKEs samtliga 

utskott begränsas till maximalt 25 personer. Utskottets medlemmar måste vara medlemmar 

i föreningen. 

 

Föreningens fem utskott är Motionsphöseriet, Sexmästeriet, Utbildningsutskottet, PR- 

utskottet och SEKE-Entertainment. Ledamöterna i utskotten väljs på årsmöte. Mandattiden 

är ett (1) år. Ordförande i respektive utskott har mandat att tillsätta nya medlemmar i 

utskottet och mandat till att välja ut medlemmar till utskottet om antalet ansökningar skulle 

betyda ett överskridande av den maximala gränsen. Aktiva medlemmar i SEKEs samtliga 

utskott begränsas till maximalt 20 personer. Utskottets medlemmar måste vara medlemmar 

i föreningen.  

 

Motivering: Maxtaket på 25 personer anses vara för högt och bör därför minskas till 20 

personer. De utskott med fler än 20 medlemmar kommer få fortsätta sin verksamhet med 

nuvarande medlemmar men inga nya kommer tillsättas förens antalet understiger 20.  

 

 

10.2.1  

Motionsphöseriet: Består av utskottets ordförande, samt minst tre (3) ledamöter. 

Motionsphöseriet håller kontakt med idrottsföreningar, informerar, anordnar och tar upp 

anmälningar till idrottsarrangemang. Motionsphöseriet anordnar den årliga SEKE- 

kampen. Gruppen skall stimulera ett rikare fysiskt leverne. 

 

Motionsphöseriet: Består av utskottets ordförande, vice ordförande samt minst två (2) 

ledamöter. Motionsphöseriet håller kontakt med idrottsföreningar, informerar, anordnar 

och tar upp anmälningar till idrottsarrangemang.. Gruppen skall stimulera ett rikare fysiskt 

leverne. 

 

Motivering: Undvika att ställa krav på specifika tillställningar i stadgarna.  

 

 

10.2.2  

Sexmästeriet: Består av utskottets ordförande samt minst tre (3) ledamöter. Sexmästeriet 

ansvarar för föreningens traditionella fester och sittningar samt instiftandet av nya. 

 

Sexmästeriet: Består av utskottets ordförande, vice ordförande samt minst två (2) 

ledamöter. Sexmästeriet ansvarar för föreningens traditionella fester, event och sittningar 

samt instiftandet av nya. 

 

Motivering: Tillägg av event, ingen större förändring i verksamhetens arbete.  

 
 
10.2.3  

Utbildningsutskottet: Består av utskottets ordförande samt minst (3) ledamöter. 

Utbildningsutskottets syfte är att bevaka kurslitteraturen och kursinnehåll, hålla kontakt 

mellan lärare och studenter samt framföra studenternas åsikter till institutionerna och 

nämnder om detta krävs. 

 



Utbildningsutskottet: Består av utskottets ordförande, vice ordförande samt minst två (2) 

ledamöter. Utbildningsutskottets syfte är att bevaka kurslitteraturen och kursinnehåll, hålla 

kontakt mellan lärare och studenter samt framföra studenternas åsikter till institutionerna 

och nämnder om detta krävs. 

 
 
10.2.4  

PR-utskottet: Består av utskottets ordförande, samt minst tre (3) ledamöter. PR- utskottet 

syftar till att sköta kontakten med näringslivet samt värva sponsorer. Gruppen skall även 

sprida kunskap och information om föreningen och civilingenjörsprogrammet vid 

Karlstads Universitet. 

 

PR-utskottet: Består av utskottets ordförande, vice ordförande samt minst två (2) 

ledamöter. PR- utskottet syftar till att sköta kontakten med näringslivet samt värva 

sponsorer. Gruppen skall även sprida kunskap och information om föreningen och 

civilingenjörsprogrammet vid Karlstads Universitet. 

 

 

10.2.5  

SEKE-Entertainment: Består av utskottets ordförande samt minst tre (3) ledamöter. SEKE-

Entertainments syfte är att anordna arrangemang som faller utanför Sexmästeriet och 

Motionsphöseriet. Till exempel kan SEKE-Entertainment hålla i evenemang såsom 

filmkvällar eller liknande. 

 

SEKE-Entertainment: Består av utskottets ordförande, vice ordförande samt minst två (2) 

ledamöter. SEKE-Entertainments syfte är att anordna arrangemang som faller utanför 

Sexmästeriet och Motionsphöseriet. Till exempel kan SEKE-Entertainment hålla i 

evenemang såsom filmkvällar eller liknande. 

 

Motivering: Gäller för punkterna 10.2.1 t.o.m 10.2.5. Styrelsen föreslår att varje utskott 

skall ha en vice ordförande för att underlätta utskottets arbete. Den vice ordförande kan 

även bli ett naturligt val vid avhopp av sittande ordförande men behöver ej vara så. Antal 

ledarmöten som krävs sänks därmed från tre till två då vice ordförandes roll ersätter en av 

dessa.  

 

10.4  

Ordförande i respektive utskott ansvarar för att aktuell information om utskottet          

finns på SEKEs hemsida samt att möte hålls med jämna mellanrum.  

 

Ordförande i respektive utskott ansvarar för att aktuell information om utskottet finns på 

SEKEs hemsida samt att möte hålls med jämna mellanrum. Ordförande tillsätter vice 

ordförande.  

 

Motivering: Då ordförande och vice ordförande bör ha en tät kommunikation och samarbete 

bör ordförande själv få tilldela denna position.  

 

 

 

 

 



10.6  

Instiftande av nya utskott sker genom att en motion skickas in till nästkommande stor- eller 

årsmöte. Utskottets verksamhet påbörjas i samband med tillsättning av ordförande vid 

nästkommande årsmöte. 

  

Motivering: I dagsläget finns inga riktlinjer för hur nya utskott skapas. Förslag 10.6 är ett 

förtydligande från styrelsens håll hur processen ska gå till för att starta ett nytt utskott.  

 

 

10.7  

Avveckling av befintligt utskott sker genom att en motion skickas in till nästkommande stor- 

eller årsmöte, utskottets verksamhet upphör omedelbart. I samband med att utskottets 

verksamhet avslutas upphör även position som ordförande, tillika ledamot i styrelsen, för 

sittande person. Ansvar för tidigare arbete kvarstår fram till ansvarsbefriande röstats igenom 

under årsmöte.    

 

Motivering: I dagsläget finns inga riktlinjer för hur befintliga utskott avvecklas. Förslag 10.7 

är ett förtydligande från styrelsens håll hur processen ska gå till för att avveckla ett befintligt 

utskott.  

 

 

10.8  

Styrelsen kan tillsätta tillförordnad av ordförande för utskott vid eventuellt avhopp.  

Ordförandes ansvar kvarstår fram tills ansvarsbefriande röstats igenom på nästkommande 

årsmöte. Tillförordnads mandatperiod sträcker sig till ordinaries mandatperiods slut. 

 

Motivering: Eftersom utskottens ordförande inte är ytterst ansvariga för föreningen så anser 

styrelsen att ersättandet vid eventuella avhopp kan ske genom styrelsen istället för ett 

extrainsatt årsmöte. Det är för att förenkla och korta ned processen. Ordförandes ansvar 

kvarstår fram tills röstning om ansvarsbefrielse röstats igenom på ordinarie årsmöte.  

 

 

12.2.3  

Om någon annan än webmaster lägger upp foton på hemsidan eller fotoalbumet skall denne 

först godkännas av webmaster. 

 

Styrelsen ansvarar för vem som får publicera och vad som publiceras på SEKEs sociala 

medier och hemsida.  

 

Motivering: Då hela styrelsen representerar SEKE utåt anses alla ha lika del ansvar för vad 

som publiceras på SEKEs kanaler.  

 

 

14.4  

Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen eller om minst en femtedel (1/5) av de närvarande 

medlemmarna så begär. 

 

Extra årsmöte kan utlysas av styrelsen eller om minst en femtedel (1/5) av medlemmarna så 

begär. Extrainsatt årsmöte behöver ej följa ordinarie årsmötets dagordning.  

 



Motivering. Ordet närvarande tas bort ur formuleringen.  

Tillägget om extrainsattårsmöte kommer till för att korta ner tiden vid extrainsatta årsmöten 

och slippa gå igenom punkter som ej är relevanta.  

 

 

15.3  

Stormöte kan med kvalificerad majoritet (dvs 2/3 av rösterna) ändra av styrelsen fattade 

beslut. 

 

Stormöte kan med kvalificerad majoritet (dvs 2/3 av rösterna) ändra av styrelsen fattade 

beslut, undantag ges till beslut relaterade till ekonomiska utgifter.   

 

Motivering: Vi anser att ansvaret för SEKEs ekonomiska välmående faller på styrelsen och 

därför ska beslut rörande större ekonomiska beslut likväl falla på dem. Då styrelsen sitter på 

en tydligare bild av hur SEKEs ekonomiska situation ser ut och har därför en tydligare grund 

för beslutsfattning. Detta är för att undvika att beslut om större utgifter tas som kan äventyra 

SEKEs framtida ekonomi.  

 

 

19.1  

Motion om stadgeändring skall vara inlämnad till styrelsen minst två veckor före stormöte. 

Den skall föreligga i reproducerbart skick.  

 

Motion om stadgeändring skall vara inlämnad till styrelsen minst två veckor före stormöte 

och tre veckor före årsmöte. Den skall föreligga i reproducerbart skick. Styrelsens tyckande 

ska komma ut i samband med att dagordningen läggs ut.  

 

Motivering: Ger styrelsen tid att komma med tyckande i god tid innan avsatt möte samt att 

motivering kan publiceras i samband med dagordning oavsett mötets form.  

 

 

21.2  

Motion skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmöte eller stormöte samt en 

vecka innan styrelsemöte. Den skall föreligga i reproducerbart skick. 

 

Motion skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan stormöte eller tre veckor innan 

årsmöte samt en vecka innan styrelsemöte. Den skall föreligga i reproducerbart skick. 

 

Motivering: Se motivering 19.1.  

 

 

21.3  

Motionsförslag inför stormöte ska presenteras för SEKEs medlemmar med en kommentar om 

styrelsens tyckande en vecka innan stormöte inträffar. 

 

Motionsförslag inför stormöte eller årsmöte ska presenteras för SEKEs medlemmar med en 

kommentar om styrelsens i samband med att dagordningen läggs ut.  

 

Motivering: Litet tillägg i formulering för att ge medlemmarna ytterligare tillfälle att påverka 

SEKEs arbete.  


