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Proposition: Seniors
Styrelsen består idag av elva medlemmar, en absolut majoritet av dessa har utskott under sig
som de är mästare för och styr. Detta innebär att jobbet de gör fokuseras på sitt uskott som
det bör vara. Detta i sin tur innebär att strategiskt långsiktigt . arbete som styrelsen borde
genomföras bortses från. Därför anser underteckande att ett Seniors kollegi skall införas som
ska arbeta mer långsiktigt än vad styrelsen gör idag. Seniors skall även hjälpa styrelsen med att
bereda frågor, plocka fram data som beslut senare byggs på och jobba med långsiktiga projekt.
Seniors borde enligt undertecknade bestå av sju medlemmar. Dessa skall vara 5 st ledamöter,
seniorsordförande samt sektionsordförande. Sektionsordförande sitter med för att säkerställa
kommunikation mellan styrelsen och seniors, samt att man koordinera de projekt man jobbar
med på ett optimalt sätt. Ett problem som kan komma av seniors är att de tar för mycket plats
och därmed inkränker på styrelsens åliggande som verkställande organ. För att förbygga detta
anser underteckad att Seniorsordförande alltid skall ha suttit minst en mandatperiod i styrelsen. Detta så att minst en person i Seniors har kunskap om hur styrelsen fungerar och därmed
vet hur de jobbar och vad de behöver hjälp med. Seniors borde även också enbart bestå av
nuvarande studenter som under en period har varit aktiva inom sektionen.
Med motionen om styrelsensperioder så borde Seniors med det fungera som ett stöttande organ
i början av kalenderåret när styrelsen är i uppstartsfasen. Detta innebär att seniors borde sitta
på läsårsperiod.
att under §14.1 i stadgarna under utskott lägga till Seniors
att i stadgarna så blir §14.13 blir §14.14
att lägga till §14.13 Seniorskollegiet med åliggande Seniorskollegiet har som uppgift att stödja syrelsen i dess strategiska arbete, bereda förslag för styrelsen och sektionsmötet samt
jobba med långsiktiga projekt.
att under §3 i reglemetet lägga till Seniorsordförande och seniorsledamot (5st) under poster
att tillstätta på vårterminsmöte.
att under §4 Valberedningen i reglemetet lägga till att intervjua kandidater till seniorskollegiet
att i reglementet blir §17 18 och följaktiga ökar också med ett
att i reglementet lägga till §17 Seniorskollegiet att lägga till åligganden Det åligger Seniorskollegiet
att vara styrelsen behjälplig
att bereda förslag för att presentera till styrelsen
att genomföra långsiktiga projekt
att arbeta strategiskt för att skapa långsiktiga mål
att lägga till Sammansättning. Seniorskollegiet består av Seniorsordförande, Seniorsledamot(5st) och Sektionsordförande
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