
 
 

FULLSTÄNDIGA HANDLINGAR 
SEKTIONSMÖTE 1 

Inledande kallelse 

Mötet äger rum torsdagen den 19:e september, klockan 12:00, i SB-H7, där du som medlem 

eller speciellt inbjuden är varmt välkommen att delta. Mötet kommer b.la. behandla 

kommande sektionsmöten, styrets verksamhetsplan & budget,  budgetutfall & 

verksamhetsberättelse från styret föregående år, årets olika arbetsgrupper samt sektionens 

aktiva kommer presenteras och mycket mer. Vi hoppas naturligtvis på att vi får se dig där 

och glöm inte att matanmäla dig då styret bjuder på lunch.  

 

Anmälan för mat sker via denna länk: https://doodle.com/poll/5uxna8y2fksqmuxm  

 

Åtkomst till sektionens stadga och reglemente finns via vår hemsida: 

https://www.ae-chalmers.com/dokument 

 

 

Varmt välkommen till sektionsmöte 1! 
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Styret 18/19 

 

Se bilagor på verksamhetsberättelse, budgetutfall samt bokslut.  
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PROPOSITIONER  
VERKSAMHETSPLAN  

Æ-Styret  

Æ-Styret 2019/2020 består av Ordförande, Kassör, Vice ordförande, SAMO, Kommunikatör 

samt ordförande för sektionens utskott, Æ-arm och SNÆ i enlighet med teknologsektionens 

stadga. Styrelsen har för verksamhetsåret 2019/2020 som uppgift att förbättra och utveckla 

teknologsektionen gentemot sina medlemmar och intressenter. Styrelsen kommer under 

året arbeta med långsiktiga mål och visioner, för att skapa stabilitet och säkerställa att 

sektionens verksamhet matchar den expansion som vi ser komma. Genom att undersöka, 

dokumentera och utvärdera förändringar och på så vis ligga i framkant ska styrelsen under 

året påverka utvecklingen och säkerställa kvalitén på utbildningsprogrammet samt den 

sociala interaktionen på sektionen.  

Vidare har styrelsen tillsammans formulerat ett antal punkter för att specificera för 

teknologsektionens medlemmar och andra intressenter, vilken riktning vi vill att 

organisationen tar under vårt verksamhetsår men också i framtiden. Vi tror på att långsiktiga 

visioner kommer bidra till säkrad kontinuitet, ökad  struktur och ständig utveckling av 

sektionen. 

Punkterna i denna verksamhetsplan kommer arbetas med i projektform då vi ser arbetet 

pågå under flera år, men med olika inspelande faktorer nu och i framtid. Då vi inte vill låsa 

någon till någon annans förutbestämda arbetsprocess, sätter vi istället upp en målbild vart vi 

vill nå och låter kreativiteten och uppfattningarna definieras av de som sedan kommer ta 

arbetet vidare. I år kommer styrelsens medlemmar ansvara för att arbeta med och definiera 

de olika punkterna, för att sedan rapportera status i samband med sektionsmötena. Vi vill på 

så sätt hålla både medlemmar och intressenter uppdaterade om styrelsens arbete, för att 

kunna få feedback och en verklighetsförankring i det vi gör.  
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Verksamhetspunkt 1 - Öka medlemmarnas 
engagemang på sektionen 
 

Engagemang hos sektionens medlemmar är en förutsättning för sektionens verksamhet. 

Trots en uppfattat hög efterfrågan efter sektionsengagemang har en nedåtgående trend 

gällande närvaro och intresse noterats. Engagemanget för tillträde av nyckelpositioner inom 

sektionen har också visat sig vara lågt. Styrelsen vill därför öka intresset för ett aktivt 

deltagande på AE-sektionen. Detta för att dels kunna erbjuda ett utbud motsvarande 

efterfrågan men också för att stärka gemenskapen inom teknologsektionen. Ett utökat 

medlemsengagemang säkerställer även sektionens framtida existens och 

utvecklingsmöjligheter.  

 

För att lyckas med detta skall styrelsen arbeta för att lägga mer vikt vid marknadsföring av 

sektionens alla organ samt att exponera och öppna för möjligheten att starta nya föreningar, 

utskott och komittéer. Detta kommer att ske genom bland annat information på hemsidan 

och övriga kommunikationskanaler. Styrelsen har även som mål att tidigt synas för 

sektionens övriga medlemmar på såväl sektionsmöten som vid övriga evenemang. Styrelsen 

ska tydligt förmedla nyttan av sektionsaktiva medlemmar till sektionen och uppmuntra 

redan engagerade medlemmar att fortsätta vara aktiva men även uppmuntra andra till 

engagemang. 

 

Ansvar: 

Ida Abrahamsson 

Alicia Carlsson 
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VP2 Utreda möjligheter för master- och utlandsstudier 
Både utlandsstudier och fortsatta studier på masternivå är vanligt förekommande bland 

många chalmerister men tycks vara näst intill otillgängligt för AE-studenter. Styrelsen vill 

under sitt verksamhetsår utreda AE-programmets utvecklingspotential och då gällande 

möjligheter för fortsatta studier på masternivå efter examen samt utlandsstudier under 

programmets gång. Detta eftersom sektionsmedlemmarna har visat ett särskilt intresse för 

dessa frågor enligt “studentrösten”.  

 

Underlag för dessa möjligheter ska tas fram med förhoppning om att i framtiden kunna 

bredda utbudet av masterutbildningar en nyexaminerad AE-student är behörig till och även 

ge AE-studenten möjlighet för utlandsstudier. Informationen är menad att ligga till grund för 

potentiella ändringar i programmet som krävs för att matcha utbudet utomlands och 

förkunskaper masterutbildningarna kräver. Styret 19/20 ser detta som ett arbete som 

kommer behöva fortlöpa över tid med tanke på dess arbetsinsats, men ser stora värden för 

framtida sektionsmedlemmar att vi startar upp en process för framtida styrelser att arbeta 

vidare med. 

 

 

Ansvar:  

Amanda Älvegran 

Ellen Sander 
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VP3 Upprätta struktur i den externa kommunikationen 
Idag kommunicerar sektionen själva samt dess kommittéer och utskott ut majoriteten av sin 

information via sociala medier och internetbaserade plattformar. Då detta är 

kommunikationskanaler som tillkommit på senare år, uppfattar styret att en policy kring hur 

vi ska använda oss av dessa bör tas fram. Det är viktigt att kommunikationen som vi för, 

tillgodoser hela sektionens gemensamma intressen och att kommunikationen bidrar till att 

uppfylla komittéernas och utskottens syften. 

 

Hemsidan skall användas som en kommunikationskanal för alla på sektionen. Denna skall 

integreras bland sektionens medlemmar som en säker informationskälla och vara ett seriöst 

ansikte utåt. En kalender skall försöka upprättas för att alla skall ha koll på vad som händer 

på sektionen. 

 

De externa kommunikationskanalerna facebook och hemsidan skall finnas kvar och fokus 

skall ligga på information om event och saker som händer på sektionen. 

 

 

 

Ansvar:  

Emmie Rudolfsson 

Kristin Borg 
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Styrelsens övriga åtaganden 
 

Utöver att styrelsen skall arbeta med verksamhetspunkterna finns det saker som det åligger 

styrelsen att göra, som en del av den ordinarie verksamheten. 

• Stötta och vara behjälpliga teknologsektionens olika organ.  

• Genomföra arrangemang såsom styrets dag på mottagningen, sektionens kväll, 

uppmärksamma engagemang på sektionen, uppmärksamma sektionens födelsedag & 

VV-22 fikor.  

• Arbeta för att upprätthålla en god studiemiljö, både fysisk och psykosocial.  

• Arbeta och upprätthålla relationer med programmet, sponsorer & näringsliv.  

• Arbeta och skapa nya/bevara samarbetsrelationer med A och V.  

• Arbeta, då det behövs, för att förbättra interna rutiner och egen-kontroller, genom att 

se över policys, styrdokument och andra strukturer som förenklar för engagemang.  

• Arbeta med och ständigt förbättra hur vi arbetar med sektionens kassörer, uppföljning, 

dokumentering och redovisning. B.la. genom upprätthållande av nya kontoplanen, 

budget och uppföljning på hur sektionens ekonomiska mönster ser ut.  

•  Arbeta med att fortsätta hantera personuppgifter utifrån GDPR:s riktlinjer. 

• Att i enlighet med stadga, reglemente och av sektionsmötet fattade beslut, fullfölja de 

bestämmelser som åligger styrelsen för Teknologsektionen för Affärsutveckling & 

Entreprenörskap.  
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Styrelsen 19/20 
 

Ordförande  

Ordförande i Æ-Styret är ytterst ansvarig för sektionen och dess verksamhet samt är 

sektionens kontaktperson utåt. Ordförande är därtill även firmatecknare och delar detta 

samt det ekonomiska ansvaret tillsammans med Kassören. Ordförande ska organisera 

styrelsens arbete och utvecklingen under året för att tillse att styrelsen genomför sitt 

uppdrag gentemot sektionen. Ordförande är ansvarig för sektionens dispositionsavtal 

gällande sektionens lokaler och för att nyckelkvittering till lokalerna sköts. Ordförande går på 

KU-möten, FuM och möten med programteamet. Ordförande kallar till sektionsmöte och 

styrelsemöte. Ordförande avlägger även kunskapsprov hos tillståndsmyndigheten, står som 

ansvarig för alkoholtillstånd och ansvarar för att kårens samlade fest och alkoholpolicy följs.  

 

 

Kassör  

Kassören är tillsammans med Ordförande ytterst ansvarig för sektionens ekonomi. Kassören 

är även ansvarig för uppföljning av samtliga organs ekonomi och har hjälpansvar för 

ekonomiska frågor gentemot dem. Kassören skall tillsammans med Ordförande ta fram 

sektionens budget för året, samt tillsammans med respektive förening planera en budget 

som styrelsen sen beslutar om. Kassören är även ansvarig för att ”Æ-sektionens Samlade 

Inventarier” uppdateras och är rättmätig ansvarsfördelare för underhållet av dess innehåll.  

 

 

Vice Ordförande  

Vice Ordförande är Ordförandes ställföreträdare och är ansvarig för sektionens övriga organs 

åtaganden gentemot sektionen. Vice Ordförande skall ansvara för kontakten gentemot ÆØK, 

PRÆX samt eventuella intresseföreningar och funktionärer. Vice Ordförande är även medlare 

mellan de sektionsaktiva och har ansvaret för att deras uppdrag fullföljs korrekt. Vice 

Ordförande skall handha sektionens stadgar, reglemente, policys och vaka över dess 

efterlevnad samt tillse att de är aktuella. Vice Ordförande går på NU-möten samt delar 

ansvaret med ÆØK:s ordförande att kårens mottagningspolicy följs.  
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SAMO  

SAMO, studerandearbetsmiljöombud, arbetar för sektionens välbefinnande och är 

lokalansvarig för sektionen. SAMO skall företräda alla studenter på sektionen i 

arbetsmiljöfrågor och vara kontaktnät, dels mellan Sociala enhetens ordförande i 

kårledningen och sektionsmedlemmarna och dels mellan programansvarig och 

sektionsmedlemmarna. SAMO skall verka för en säker och trivsam miljö på sektionen och 

aktivt arbeta för att främja möjligheten för medlemmar att framföra åsikter och idéer. 

Samordnaren går på SU-möten, skyddsronder och möten med programteamet.  

 

 

Kommunikatör  

Kommunikatör är tillsammans med Ordförande ansvarig för hur sektionen kommuniceras 

utåt samt är ansvarig för kommunikationen från Æ-Styret till sektionens medlemmar. 

Kommunikatör ansvarar för att Æ-Sektionens hemsida, anslagstavla och webbaserade 

anslagsmapp hålls uppdaterade. Kommunikatör ansvarar för att Æ-Styrets kontaktuppgifter 

finns tillgängliga och tillhandahålls de som anses som intressenter gentemot sektionen. 

Kommunikatör är också ansvarig för sektionens grafiska profil och användning. 

Kommunikatör går på IU-möten och är ansvarig för att kårledningens kommunikationspolicy 

följs.  

 

 

Ordförande SNÆ  

Studienämndens ordförande är sektionens kontaktperson för studie- och 

utbildningsrelaterade frågor. Studienämndens ordförande är ansvarig för sektionens 

studienämnd, SNÆ. SNÆ skall verka för att bevaka och granska kvalitén på Æ-programmet 

samt hjälpa sektionens studenter i utbildningsfrågor och utbildningsrelaterade ärenden. 

Studienämndens ordförande går på UU-möten och möten med programteamet samt 

ansvarar för att sektionen deltar under kårens utbildningsveckor.  
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Ordförande Æ-arm  

Ordförande i Æ-arm är sektionens kontaktperson gentemot näringslivet. Ordförande i Æ-arm 

ansvarar för sektionens arbetsmarknadsgrupp, Æ-arm och därigenom att sektionen och 

utbildningen marknadsförs gentemot företag samt utökar sektionens kontaktnät i 

näringslivet. Ordförande i Æ-arm är ansvarig för sektionens samarbets- och sponsoravtal. 

Ordförande Æ-arm ansvarar för att kårens policy för företagsrelationer följs. Ordförande Æ- 

arm går på ArmU-möten och mässarrangörsforum.  

 

 

Styrelsen föreslår sektionsmötet 

Att anta föreslagen verksamhetsplan i sin helhet, som verksamhetsplan för 

verksamhetsåret 19/20 
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PROPOSITIONER 
STYRETS BUDGET 

 

Då styret 18/19 tidigt under deras verksamhetsår gjorde en rad av åtgärder för hanteringen 

och uppföljningen av ekonomin, b.la. genom att uppdatering av kontoplanen, införande av 

fler projekt och konton på banken samt nya excel-dokument väljer vi till sektionsmötet att 

presentera en budget i linje med föregående års arbete.  Den är  uppbyggd på ett sätt för att 

främja transparens i vår redovisning samtidigt som vi på ett enkelt sätt kan följa upp 

sektionens olika kostnadsbärare. Till varje sektionsmöte kommer utfallet av föregående 

kvartal att redovisas gentemot budget, på så vis kan vi se avvikelser på ett överskådligt sätt. 

 

 

Budgeten är uppbyggd i enlighet med kontoplanen, vilket mer eller mindre betyder att vi 

budgeterar för intäkter & kostnader på det kontot som kommer belastas med en 

affärshändelse i den löpande bokföringen. För att sedan kunna följa upp intäkter och 

kostnader som är relaterade med varandra. Därav finns det ytterligare en dimension, 

nämligen projekten. Varje projekt tilldelas ett projektnummer, på så sätt man kan sortera 

alla intäkter och kostnader under verksamhetsåret. På grund av detta kan vi överskådligt 

klumpa ihop intäkter och kostnader för att få ut vad olika delar i verksamheten totalt gör för 

resultat. 

 

 

Styret föreslår sektionsmötet 

Att anta föreslagen budget i sin helhet, som budget för verksamhetsåret 19/20 
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Prognos Q4 
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SEKTIONSAVGIFT 

 

Bakgrund: Sektionsavgiften är utöver kåravgiften det som varje medlem betalar för sitt 

medlemskap på Chalmers. Traditionellt sett har sektionsavgiften varit 40 SEK per termin, 

vilket är en symbolisk summa som vi har för avseende att bevara. Gällande stödmedlemskap 

som vi också föreslår avgiften för, föreskriver stadgan att de betalar den fastslagna 

sektionsavgiften.  

 

Tidigare så har styrelsen haft behörighet till att fastställa sektionsavgifter. Så är inte fallet 

längre utan det beslutas av FuM (Kårfullmäktige). Sektionen ligger under kåren och vilket 

betyder att sektionen är skyldig att följa kårens stadga, reglemente, policydokument samt av 

kåren fattade beslut.     
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