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EN	DEL	AV	CHALMERS	STUDENTKÅR	

Teknologsektionen									
Affärsutveckling	och	Entreprenörskap	

Stadga	
 

Utformningen och innehåll av denna stadga skapades av AE-Styret 13/14, med 
grund i teknologsektionens tidigare stadga, kårens och andra sektioners 

stadgor, med hopp om förenkling och förtydligande samt underlättande vid 
tolkning av stadgan vid möten med externa parter. Förhoppningen är att denna 

stadga ska erbjuda möjlighet till förbättrad styrdokumentskultur och 
kontinuitet på sektionen. 
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KAPITEL 0: INLEDANDE BESTÄMMELSER 
Enligt Chalmers Studentkårs stadga ”Kapitel 16: Studerandesektioner” gäller följande: 

Sektion 0:1 Studerandesektion (sektion) är en sammanslutning av kårens 
medlemmar inom ett eller flera utbildningsprogram vid högskolan. 

Till kåren anslutna studerandesektioner förtecknas i reglemente. 

Medlemskap 0:2 Kårmedlem skall vara medlem i den sektion som svarar mot det 
utbildningsprogram vid vilken han/hon studerar, om sådan finns 
reglementerad. 

Ändamål 0:3 Sektion skall verka för sammanhållning mellan sina medlemmar och 
skall tillvarata deras gemensamma intressen i utbildningsfrågor och 
studiesociala frågor. 

Rättigheter 0:4 Sektion har rätt att: 

• associera sig med Chalmers Studentkårs namn och emblem. 

• utse representanter i Chalmers Studentkårs utskott. 

Skyldigheter 0:5 Sektion är skyldig att: 

• värna om Chalmers Studentkårs goda namn och rykte. 

• utse representanter i Chalmers Studentkårs utskott. 

• om kårstyrelsen så delegerar tillsätta representanter i 
högskolans organ. Då flera sektioner är aktuella för 
representation avgör kårstyrelsen vilken av dessa som skall 
tilldelas mandatet. 

• följa kårens stadga, reglemente, policydokument samt av 
kåren fattade beslut.  

• handha sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.  

Räkenskapsår 0:6 Sektionernas räkenskapsår är kalenderår eller brutet kalenderår 
enligt respektive sektions stadga. 

Stadga 0:7 Sektion skall ha en av kårstyrelsen godkänd stadga, som inte får strida 
mot bestämmelser i denna kårens stadga eller reglemente. Sektions 
stadga skall vila på en demokratisk grund. 

Sektions stadga skall innehålla bestämmelser om: 

• ansvar 

• ekonomi 

• organisation 

• upplösning 
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Sektionsmötet 0:8 Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ. Sektionsmötet 
sammanträder på kallelse av sektionsstyrelsen.  

Sektionsmedlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid 
sektionsmöte. Kårstyrelseledamot och kårens inspektor har närvaro- 
och yttranderätt. 

Rätt att hos sektionsstyrelsen begära utlysande av sektionsmöte 
tillkommer: 

• sektionsstyrelseledamot 

• inspektor 

• kårstyrelsen 

• sektionens revisorer 

• 25 sektionsmedlemmar 

Sektionsmöte skall hållas inom tre veckor från det behörig fram-
ställan gjorts. 

Granskning av 
verksamhet och 
ekonomi 

0:9 Sektions verksamhet och ekonomi granskas av respektive sektions 
revisorer. Ansvarsfrihet besluts av sektionsmötet. 

Upphävande av 
sektionsstatus 

0:10 Sektionen kan fråntagas sin sektionsstatus om: 

• de åligganden som beskrivs i denna stadga ej uppfylls. 

• sektionen bedriver verksamhet som är skadlig för kåren. 

Fullmäktige upphäver sektionsstatus. Beslut skall fattas med minst 
2/3 majoritet. 

Sektion skall beredas möjlighet att yttra sig innan fullmäktige beslutar 
om upphävande av sektionsstatus. 

Överklagande av 
beslut  

0:11 Beslut vid sektion som strider mot kårens stadgar, reglemente, 
policydokument eller beslut får undanröjas av kårens fullmäktige. 

Denna stadga gäller utifrån dessa av Chalmers Studentkår givna förutsättningar och ska 
uppdateras med Chalmers Studentkårs stadga för att fortsätta följa Chalmers Studentkårs 

förutsättningar så länge teknologsektionen Affärsutveckling och Entreprenörskap är en del av 
densamme. Så länge det förhållandet gäller, gäller även Chalmers Studentkårs bestämmelser före 

teknologsektionens gentemot envar av medlemmarna. Denna stadga är endast till för att 
specificera teknologsektionens interna funktioner, verksamheter och bestämmelser.  
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KAPITEL 1: ALLMÄNT 
Allmänt 1:1 Teknologsektionen Affärsutveckling & Entreprenörskap vid Chalmers 

Studentkår härmed benämnd teknologsektionen, är en ideell förening 
bestående av studerande vid utbildningsprogrammet Affärsutveckling 
och Entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik på Chalmers 
Tekniska Högskola. 

Teknologsektionens juridiska namn är Teknologsektionen 
Affärsutveckling & Entreprenörskap vid Chalmers Studentkår med 
organisationsnummer 857210–0629 

Teknologsektionen har sitt säte på Campus Johanneberg i Göteborg. 
Teknologsektionen vilar på en demokratisk grund. 

Ändamål 1:2 Teknologsektionens syfte är att verka för sammanhållning mellan 
medlemmarna, tillvarata deras gemensamma intressen samt att 
förbättra utbildningens kvalitet. 

Oberoende 1:3 Teknologsektionen är fackligt, partipolitiskt och religiöst oberoende. 

Verksamhetsår 1:4 Teknologsektionens verksamhetsår löper från och med den 1:a juli till 
och med den 30:e juni. Ordinarie mandatperiod är 1:a juli-30:e juni. 
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KAPITEL 2: MEDLEMMAR 
Medlemskap 2:1 Teknologsektionen har följande medlemsformer: aktiv medlem, 

stödmedlem, hedersmedlem.  

Aktiv medlem 2:2 Rätt till aktivt medlemskap i teknologsektionen tillkommer kårmedlem 
som är antagen till utbildningsprogrammet Affärsutveckling och 
Entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers tekniska 
högskola och som erlägger fastställd sektionsavgift. 

Stödmedlem 2:3 Stödmedlem är studerande eller före detta studerande vid Chalmers 
tekniska högskola som efter erlagd sektionsavgift har blivit godkänd av 
teknologsektionens styrelse. 

Hedersmedlem 2:4 Till hedersmedlem kan kallas person som synnerligen främjat 
teknologsektionens intressen och strävanden. Teknologsektionens 
hedersmedlemmar finns förtecknade i reglemente. 

Rättigheter 2:5 Aktiv medlem: 

• har närvaro-, yttrande-, förslags-, och rösträtt på sektionsmöte 
• är valbar till förtroendepost inom teknologsektionen. 

Förtroendepost innebär vald av sektionsmötet eller 
teknologsektionens styrelse 

• Samt övriga rättigheter som medlemskap i Chalmers Studentkår 
innebär 

Stödmedlem: 

• har närvaro- och yttranderätt på sektionsmöten 
• Beslut om utökade rättigheter för enskild stödmedlem kan 

fattas av teknologsektionens styrelse 

Hedersmedlem: 

• har närvaro- och intaganderätt på teknologsektionens alla 
arrangemang 

• närvaro- och yttranderätt på sektionsmöten 

Övriga rättigheter regleras i Reglemente. 

Skyldigheter 2:6 Teknologsektionens samtliga medlemmar är skyldig att rätta sig efter 
kårens och teknologsektionens stadgar och reglementen, i demokratisk 
ordning fattade beslut, policydokument och övriga föreskrifter. 

Nominering av 
hedersmedlem 

2:7 Förslag till hedersmedlem lämnas i skrivelse till teknologsektionens 
styrelse undertecknad av minst tjugofem av teknologsektionens 
medlemmar. Ärendet skall därefter anmälas vid ett sektionsmöte. 
Beslut om inval av hedersmedlem fattas vid nästkommande 
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sektionsmöte med minst två tredjedels majoritet. Bifaller sektionsmötet 
nominerad person är personen officiellt hedersmedlem och ska skrivas 
in i Reglemente. 
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KAPITEL 3: ORGANISATION OCH ANSVAR 
Organisation  

 

3:1 Teknologsektionens verksamhet utövas på sätt denna stadga 
föreskriver. 

Ansvar  3:2 Organ inom teknologsektionens verksamhet ansvarar i första hand inför 
den församling av vilken de har valts. 

För löpande kontroll samt godkännande av verksamhetsplan och budget 
ansvarar respektive organ inför teknologsektionens styrelse, förutom 
just densamme som ansvarar inför sektionsmötet. Revisorer och 
valberedningar ansvarar alltid inför sektionsmötet. 

Beslutsfattande 
organ  

3:3 Sektionsmötet är teknologsektionens högsta beslutande organ. AE-
Styret är sektionsmötets ställföreträdare mellan sektionsmötena. 

Sektionsmötet har till sitt förfogande valberedning, lekmannarevisorer 
och AE-Styret. 
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KAPITEL 4: SEKTIONSMÖTET 
Befogenheter 4:1 Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ. 

Sektionsmötet handhar teknologsektionens angelägenheter på sätt 
som föreskrives i detta kapitel.  

Fråga av större principiell betydelse skall avgöras av sektionsmötet.  

Sammanträden 4:2 Sektionsmötet sammanträder på kallelse enligt 4:4 av 
teknologsektionens styrelse eller efter behörigt utlysande enligt 4:3. 

Varje år skall fyra ordinarie sektionsmöten hållas, ett per läsperiod. 
Utöver detta kan extra sektionsmöten hållas. 

Utlysande 4:3 Rätt att hos teknologsektionens styrelse, skriftligen med angivande av 
ärende, begära utlysande av sektionsmöte tillkommer: 

• ledamot i teknologsektionens styrelse 
• kårstyrelsen 
• kårens inspektor 
• 20 medlemmar 
• envar av teknologsektionens revisorer 

Sektionsmöte skall hållas inom tolv arbetsdagar från det behörig 
framställan gjorts. 

Kallelse 4:4 Kallelsen, jämte preliminär föredragningslista, skall utsändas till, 

• teknologsektionens medlemmar 
• lekmannarevisorer 
• kårstyrelsen 
• av kårledningen utsedd kontaktperson gentemot 

teknologsektionen 
• Programteamet 

minst tio arbetsdagar före sammanträdet och samtidigt anslås av 
teknologsektionen. 

Slutlig föredrag- 
ningslista och 
handlingar 

4:5 Slutlig föredragningslista och till sektionsmötet hörande handlingar 
skall distribueras till samtliga kallade senast fem arbetsdagar före 
sammanträde. 

Läsperiod 1 4:6 Före utgången av läsperiod 1 åligger det sektionsmötet att: 

• fastställa slutlig verksamhetsplan för innevarande 
räkenskapsår. 

• fastställa slutlig budget för innevarande räkenskapsår. 
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• fastställa sektionsavgift för kommande vårtermin. 

• behandla föregående års styrelses verksamhetsberättelse. 

Läsperiod 2 4:7 Före utgången av läsperiod 2 åligger det sektionsmötet att: 

• behandla revisorernas berättelse över det gångna 
verksamhetsårets förvaltning. 

• fastställa resultaträkning och balansräkning för föregående 
räkenskapsår. 

• pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs 
styrelse samt övriga berörda organ. 

• välja lekmannarevisorer för innevarande verksamhetsår. 

Läsperiod 3 4:8 Före utgången av läsperiod 3 åligger det sektionsmötet att: 

• fastställa sektionsavgift för kommande hösttermin. 

Läsperiod 4 4:9 Före utgången av läsperiod 4 åligger det sektionsmötet att: 

• för nästkommande verksamhetsår välja medlemmar till 
teknologsektionens styrelse 

• tillse att medlemmar till sektionens samtliga organ har blivit 
valda. 

Motion 4:10 Medlem som önskar ta upp fråga på föredragningslistan skall anmäla 
detta skriftligen till teknologsektionens styrelse senast åtta 
arbetsdagar före sektionsmötet.  

Motion samt styrelsens motionsvar ska bifogas slutlig 
föredragningslista. 

Proposition 4:11 Proposition lägges av teknologsektionens styrelse och skall bifogas till 
slutgiltig föredragningslista. 

Enkel fråga 4:12 Medlem kan skriftligen lämna enkel fråga till teknologsektionens 
styrelse senast tre vardagar före sektionsmötet.  

På enkel fråga skall svar ges vid sektionsmötet av teknologsektionens 
styrelses ordförande eller annan befattningshavare. Endast 
frågeställaren och den svarande har rätt att, med replikrätt, delta i 
debatten. 

Sektionsmöte kan vid behandling av enkel fråga endast besluta om 
protokollsanmärkning eller utredning. 

Beredning av 
ärenden 

4:13 Sektionsmötets ärenden skall beredas av teknologsektionens styrelse 

Interpellation 4:14 Medlem kan skriftligen lämna interpellation till teknologsektionens 
styrelse senast tre arbetsdagar före sektionsmötet. Interpellation kan 
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ställas till alla delar av sektionens verksamhet. Teknologsektionens 
styrelse ansvarar för att interpellation besvaras. 

Debatt med anledning av interpellation är fri. Sektionsmötet kan vid 
behandling av interpellation endast besluta om protokollsanmärkning 
eller utredning. 

Extra ärenden 4:15 Vid sektionsmöte får ej till avgörande tas upp ärende som inte angivits 
på slutlig föredragningslista, såvida inte sektionsmötet med minst två 
tredjedelars majoritet så beslutar. 

Mötesordförande 4:16 Mötesordförande bör ej vara medlem av teknologsektionens styrelse. 
Mötesordförande skall leda sektionsmötet i överensstämmelse med 
denna stadga, reglemente och av sektionsmötet fastställd 
mötesordning. 

Närvaro-, 
yttrande- och 
förslagsrätt 

4:17 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid sektionsmötet tillkommer 
kårstyrelseledamöter, kårens inspektor, teknologsektionens 
lekmannarevisorer samt av mötet adjungerade icke-medlemmar. 

Beslutförhet 4:18 Sektionsmötet kan fatta beslut vid behörigt framställt sammanträde 
enligt 4:2. Är färre än 20 procent av medlemmarna närvarande är 
sektionsmötet ej behörigt att fatta beslut. De ärenden där beslut ska 
fattas bordläggs till nästa sektionsmöte.  

Särskild stadga för beslutsförhet finns för följande frågor: 

• Val av hedersledamot   enligt 2:7 

• Extra ärende på sektionsmöte  enligt 4:15 

• Stadgeändring    enligt 12:2 

• Reglementesändring   enligt 12:3 

• Upplösning av teknologsektionen   enligt 15:1 

I övriga fall är sektionsmötets beslut det förslag som erhåller mer än 
hälften av antalet avgivna röster. Vid lika röstetal gäller som 
sektionsmötets beslut den mening som biträdes av mötesordförande. 

Omröstning 4:19 Omröstning skall ske öppet. Personval och misstroendevotum skall 
dock ske med slutna sedlar, undantaget då personval står mellan en 
kandidat och vakantsättning. Detaljerade bestämmelser finns i 
Reglemente 4:19. 

Personval 4:20 Den är vald som erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna. Om 
sådan röstövervikt ej nås, skall omröstning ske mellan de två som 
erhållit de flesta rösterna. Vid lika antal röster avgör lotten. 
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Fri nominering är tillåten utom till teknologsektionens styrelses 
ordförande och kassör. Nomineringsbara till dessa poster är endast de 
som minst 24 timmar innan sektionsmöte då val ska ske anmält sitt 
intresse till teknologsektionens styrelse. 

Protokoll 4:21 Vid sektionsmötets sammanträden skall protokoll föras. Detta skall 
innehålla anteckningar om ärendenas art, samtliga ställda och ej 
återtagna yrkanden, beslut samt särskilda yttranden och 
reservationer. 

Protokollsjustering 4:22 Protokoll justeras av mötesordförande jämte två av sektionsmötet för 
justering särskilt utsedda justeringspersoner. 

Protokolls 
färdigställande 

4:23 Protokoll skall färdigställas och justeras inom tio arbetsdagar från 
respektive sektionsmöte, anslås och finnas tillgängligt på 
teknologsektionens styrelses rum. 

Överklagande  4:24 Beslut av sektionsmötet som strider mot kårens eller 
teknologsektionens stadga, reglemente eller policy får undanröjas av 
fullmäktige. Sådant beslut ska tas upp till prövning om det begärs av 
en kårmedlem då det rör kårens stadga, eller sektionsmedlem då det 
rör teknologsektionens stadga.  
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KAPITEL 5: VALBEREDNING 
Uppgifter 5:1 Valberedning skall bereda: 

• Val som förrättas av sektionsmötet eller teknologsektionens 
styrelse, undantaget teknologsektionens lekmannarevisorer.  

• Val av sina respektive efterträdare 

Sammansättning 5:2 Av sektionsmötet valda organ agerar valberedning åt sina 
efterträdare. Av teknologsektionens styrelse valda organ och 
förtroendeposter agerar styrelsen valberedning. 

Förtroendevalda som nomineras av teknologsektionens styrelse för 
val på sektionsmöte: 

• Teknologsektionens lekmannarevisorer 
• Teknologsektionens fanbärare 

Beslutsförhet 5:3 Valberedningen är beslutför om samtliga av dess ledamöter är 
närvarande, om inte särskilda skäl föreligger vilket kan godkännas av 
teknologsektionens styrelse. Som valberedningens beslut gäller den 
mening som erhåller flesta antalet röster. Vid lika antal röster avgör 
lotten. 

Åligganden 5:4 Det åligger valberedningen att avge fullständigt namn- och 
postförslag avseende de val som skall förrättas av sektionsmötet i så 
god tid att förslaget kan utsändas med sektionsmötets slutgiltiga 
handlingar. 

Valberedningen ska, inför respektive förrättare, kunna delge en klar 
och tydlig motivering för sitt beslut. 

Protokoll 5:5 Valberedningens beslut protokollförs av respektive förrättare vid 
respektive inval. 

Nominering vid 
sammanträde 

5:6 Vid valtillfället må ytterligare nominering ske. 
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KAPITEL 6: STYRELSE 
Befogenheter  6:1 Teknologsektionens styrelse handhar i överensstämmelse med 

denna stadga, befintligt reglemente samt av sektionsmötet fattade 
beslut, den omedelbara ledningen av sektionens verksamhet. 

Teknologsektionens styrelse är sektionsmötets ställföreträdare 
mellan sektionsmötena. Beslut som fattas med detta utökade 
mandat skall lyftas till sektionsmötet för fastställande. 

Sammansättning  6:2 Teknologsektionens styrelse består av ett kärnstyre, ordförande i 
teknologsektionens utskott och eventuella övriga ledamöter. 

Kärnstyret består av ordförande och kassör, samt ytterligare poster 
vilka förtecknas i reglemente 6:2. 

Teknologsektionens styrelses övriga ledamöter förtecknas i 
reglemente 6:2. 

Ledamot i teknologsektionens styrelse skall vara myndig. 

Åligganden 6:3 Teknologsektionens styrelses ordförande har åligganden enligt 
reglemente. 

Kärnstyret åligger att inom sig fördela det arbete som reglementet 
ålägger kärnstyret. 

Teknologsektionens styrelse åligger, i den mån det ej enligt 
stadgarna ankommer på annat organ inom teknologsektionen att: 

• Planera, samordna och leda teknologsektionens verksamhet i 
alla dess delar. 

• Förvalta teknologsektionens tillgångar och skulder. 
• Utse ledamöter i kommittéer samt förtroendevalda i de 

organ till vilka sektionsmötet ej utsett dessa. 
• Bereda på sektionsmötet ankommande ärenden. 
• Fastställa dag och tid för sektionsmötets sammanträde och 

utsända kallelse och de handlingar som till dessa 
sammanträden hör. 

• Verkställa av sektionsmöte fattade beslut såvida 
sektionsmöte ej annat beslutar. 

• Efter tilländalupet räkenskapsår senast den 1 september 
upprätta verksamhetsberättelse, resultaträkning och 
balansräkning 

• Fastställa instruktioner för de av teknologsektionens organ 
och förtroendevalda som ansvarar för sin verksamhet inför 
teknologsektionens styrelse samt övervaka dessas arbete. 
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• Övervaka och beakta vad som stadgas om kårens och 
teknologsektionens ekonomi. 

• I övrigt handlägga de frågor som ej ankommer på 
sektionsmöte. 

• På första sektionsmötet presentera en plan för hur och vad 
årets sektionsmöten ska behandla och när inval till 
teknologsektionens organ ska genomföras.  

Sammanträden 6:4 Teknologsektionens styrelse sammanträder på kallelse av 
ordföranden eller vid dennes förfall ordförandens ställföreträdare. 
Rätt att begära utlysande av sammanträde med teknologsektionens 
styrelse tillkommer: 

• Varje styrelseledamot 

• Envar av lekmannarevisorerna 

• Kårens inspektor 

• Ledamot ur kårledningen 

Teknologsektionens styrelse skall sammanträda inom fem 
arbetsdagar från det behörig framställan gjorts samt sammanträda 
minst tre gånger per läsperiod. 

Kallelse m.m. 6:5 Kallelse, förslag till föredragningslista och samtliga till sammanträdet 
hörande handlingar skall delges inför sammanträdet.  

Beslutsförhet 6:6 Teknologsektionens styrelse är beslutför om ordförande eller kassör 
samt totalt minst hälften av teknologsektionens styrelses ledamöter 
är närvarande. 

Sammanträdesdel- 
tagarnas 
rättigheter 

6:7 Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid teknologsektionens 
styrelses sammanträden tillkommer dess ledamöter. 

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid teknologsektionens styrelses 
sammanträde tillkommer övriga som teknologsektionens styrelse 
med sig för viss fråga adjungerar. 

Protokoll 6:8 Vid teknologsektionens styrelses sammanträden skall protokoll föras.  

Avsättning 6:9 För att avsätta teknologsektionens styrelse krävs att ärendet är 
anslaget fem arbetsdagar innan sektionsmöte, samt att minst 20 
procent av medlemmarna och minst tre fjärdedelar av de 
röstberättigade vid mötet är om beslut ense. 

Vid detta möte skall interimsstyrelse och ny valberedning väljas. 
Interimsstyrelsen utfärdar kallelse till extra sektionsmöte där ny 
ordinarie styrelse skall väljas. Detta sektionsmöte skall hållas inom 
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tio arbetsdagar från det sektionsmöte då interimsstyrelsen valdes 
och under ordinarie terminstid. 

Interimsstyrelsen övertar ordinarie teknologsektionens styrelses 
befogenheter och skyldigheter tills ny, ordinarie styrelse är vald. 
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KAPITEL 7: SEKTIONENS UTSKOTT 
Utskott 7:1 För beredning och handläggning av speciella frågor har 

teknologsektionens styrelse till sitt förfogande utskott. 
Utskottsordföranden sitter med i teknologsektionens styrelse. 

Utskotten 7:2 Teknologsektionens utskott förtecknas i reglemente 

Sammansättning 7:3 Utskottens ordförande samt förtroendevalda med ekonomiskt ansvar 
väljs av sektionsmötet. 

Övriga ledamöter väljs in enligt reglemente. 

Verksamhet 7:4 Utskottens verksamhet regleras i reglemente och instruktioner. 

Rättigheter 7:5 Utskotten har rätt att i dess namn och emblem använda 
teknologsektionens namn och symboler. 

Skyldigheter 7:6 Utskotten är skyldiga att rätta sig efter teknologsektionens stadga, 
reglemente, övriga styrdokument samt av teknologsektionens fattade 
beslut. 

Ekonomi 7:7 Ekonomin sköts av teknologsektionens kassör eller av den som 
sektionsmötet delegerat uppgiften till.  
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Kapitel 8: SEKTIONSKOMMITTÉER 
Kommittéer 8:1 Sektionskommitté skall verka för sektionens bästa och ha en i 

reglementet fastslagen uppgift. 

Kommittéerna förtecknas i reglemente. 

Sammansättning 8:2 Sektionskommitté skall ha ett i reglemente fastställt minst antal 
förtroendeposter. 

Posterna skall väljas av sektionsmötet och beredas av respektive 
valberedning. Kommittéernas ordförande och kassör skall vara 
myndiga. 

Verksamhet 8:3 Kommittéernas verksamhet regleras i reglemente och instruktioner. 

Rättigheter 8:4 Sektionskommitté har rätt att i dess namn och emblem använda 
teknologsektionens namn och symboler. 

Skyldigheter 8:5 Sektionskommitté är skyldig att rätta sig efter teknologsektionens 
stadga, reglemente, övriga styrdokument samt av teknologsektionen 
fattade beslut. 

Vid sektionsmöte skall respektive sektionskommitté representeras, 
undantag kan beviljas av teknologsektionens styrelse om särskilda 
skäl föreligger. 

Övriga 
kommittéer 

8:6 Teknologsektionen styrelse har rätt att utse tillfälliga kommittéer för 
speciella ändamål. 

Teknologsektionens styrelse har rätt att upplösa tillfälliga 
kommittéer. 

Ekonomi 8:7 Ekonomin sköts av teknologsektionens kassör eller av den som 
sektionsmötet delegerat uppgiften till. 
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KAPITEL 9: SEKTIONSFÖRENINGAR 
Sektionsföreningar 9:1 En sektionsförening är en sammanslutning av teknologer med ett 

gemensamt intresse. 

Sektionsföreningsstatus beslutas av teknologsektionens styrelse. 

Sektionsföreningar förtecknas i reglemente. 

Styrelsens 
sammansättning 

9:2 Sektionsförening skall ha en styrelse. Ordförande, kassör och en 
total majoritet av styrelseledamöterna skall vara medlemmar i 
sektionen. 

Föreningsstyrelsen tillsätts av sektionsmöte och styrelsens storlek 
med samtliga poster förtecknas i reglemente 

Medlemskap 9:3 Varje sektionsmedlem skall ha rätt till medlemskap. Dock kan 
föreningsmedlem som motverkar föreningens syften uteslutas på 
beslut av föreningsstyrelsen. 

Minst hälften av medlemmarna skall vara medlemmar i 
sektionen. 

Föreningsstyrelsen kan besluta om medlemskap för teknolog som 
ej är medlem i sektionen men medlem i Chalmers Studentkår. 

Rättigheter 9:4 Sektionsförening har rätt att associera sig med 
teknologsektionens namn och emblem. 

Skyldigheter 9:5 Sektionsförening är skyldig att värna om teknologsektionens goda 
namn och rykte.  

Sektionsförening är skyldig att följa teknologsektionens stadga, 
reglemente, policys samt av teknologsektionens fattade beslut. 
Sektionsförening åligger även att handha sin ekonomi på ett 
ansvarsfullt sätt.  

Ekonomi 9:6 Respektive ordförande och kassör i sektionsförening tecknar 
gemensamt sektionsföreningens firma. 

Förenings verksamhet och ekonomi granskas av 
sektionsföreningen valda revisorer. 

Upphävande av 
sektionsförenintstatus 

9:7 Föreningen kan fråntagas sin sektionsföreninsstatus om: 

• de åligganden som beskrivs i denna stadga ej uppfylls. 

• föreningen bedriver verksamhet som är skadlig för 
teknologsektionen 
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• handlingar för föregående verksamhetsår ej är tillgängliga 
för granskning senast den 15:e september. 

• verksamhet inte längre bedrivs.  

Beslut om upphävande av sektionsföreningsstatus fattas av 
teknologsektionens styrelse. Sådant beslut skall sedan fastställas 
av sektionsmötet. 

Föreningen skall beredas möjlighet att yttra sig innan 
teknologsektionens styrelse beslutar om upphävande av 
sektionsföreningsstatus. 

Verksamhet 9:8 Sektionsförenings verksamhet regleras i reglemente och 
instruktioner. 
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KAPITEL 10: SEKTIONENS EKONOMI 
Firmateckning 10:1 Teknologsektionens firma tecknas av teknologsektionens ordförande 

och kassör gemensamt. 

Sektionsavgift 10:2 Varje sektionsmedlem skall erlägga fastställd sektionsavgift till 
sektionen. 

Sektionsavgiften skall vara densamma för alla årskurser. 

Fonder 10:3 Teknologsektionens fonder förtecknas i reglemente. 

Räkenskapsår 10:4 Teknologsektionens räkenskapsår omfattar tiden 1juli – 30 juni.  

Skyldigheter 10:5 Kassör i sektionsorgan är skyldig att: 

• Föra kassabok enligt god redovisningssed. 
• Bokföra och redovisa bokslut för sitt organs verksamhet 

senast 45 dagar efter att sektionsorganets efterträdare 
har valts in eller sektionsorganets verksamhet avslutats. 
Eventuell tidsförlängning för redovisning kan beviljas, om 
särskilda skäl föreligger, av teknologsektionens styrelse.  
Teknologsektionens styrelse bokför och redovisar bokslut 
senast 45 dagar efter avslutat verksamhetsår inför 
teknologsektionens revisorer. 

• Kontinuerligt kunna redovisa sektionsorganets ekonomi 
till teknologsektionens styrelse och teknologsektionens 
styrelses ordförande gentemot sektionsmötet 

Ordförande i sektionsorgan är skyldig att: 

• Inför teknologsektionens styrelse lägga fram förslag på 
verksamhetsplan och budget senast 45 dagar efter att 
sektionsorganets styrelse blivit invalt eller senast 5 
arbetsdagar innan sektionsorganets första 
arrangemanget. 
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KAPITEL 11: REVISION OCH ANSVARSFRIHET 
Revisorer  11:1 Sektionsmötet utser lekmannarevisorer med uppgift att granska 

teknologsektionens verksamhet och ekonomi under verksamhetsåret. 

Teknologsektionens revisorer kan ej inneha annan förtroendepost på 
teknologsektionen under sitt verksamhetsår eller förrätta revision på 
sin egen bokföring. 

Lekmannarevisor skall vara myndig men behöver ej vara medlem av 
teknologsektionen. 

Åligganden 11:2 Revisorerna åligger att: 

• Granska eller låta granska alla de handlingar genom vilka 
kännedom om förvaltningen och verksamheten kan vinnas. 

• Över sin granskning avge revisionsberättelse. 

• Senast sex arbetsdagar före det sektionsmöte som skall 
behandla revisionsberättelse, enligt 4:7, vara färdiga med sin 
granskning av verksamheten för föregående räkenskapsår 
och anslå sin revisionsberättelse och överlämna till 
teknologsektionens styrelse för anslag av revisionsberättelse i 
samband med sektionsmötets slutgiltiga handlingar. 

Revisionsberättelse skall innehålla yttrande angående ansvarsfrihet 
för berörda personer. 

Ansvarsfrihet 11:3 Ansvarsfrihet är beviljad berörda personer då sektionsmöte fattat 
beslut om detta. 

Om ansvarsfrihet inte beviljas, och talan mot förvaltning för det 
räkenskapsår redovisningen avser inte skett inom ett år efter det att 
redovisningshandlingar och revisionsberättelser framlades för 
sektionsmöte, skall ansvarsfrihet anses beviljad. 

Skulle förtroendevald på teknologsektionen med ekonomiskt ansvar 
avgå före mandatperiodens slut, skall revision utföras. 

Handlingar 11:4 Räkenskaper och övriga handlingar skall tillställas revisorerna senast 
den 1 september efter avslutat verksamhetsår. 
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KAPITEL 12: STYRDOKUMENT 
Styrdokument 12:1 Teknologsektionens styrdokument är, med inbördes rangordning: 

1. Stadga. 
2. Reglemente. 
3. Organspecifika instruktioner. 
4. Policydokument. 

Stadgeändring 12:2 Denna stadga ändras av sektionsmötet. Fråga om ändring av stadga 
skall finnas upptaget på kallelse till sektionsmöte och förslaget skall 
anslås på sektionens anslagstavla tillsammans med till 
sektionsmötet hörande handlingar. 

För ändring av denna stadga krävs likalydande beslut vid två på 
varandra följande sektionsmöten med minst femton arbetsdagars 
mellanrum vid vilka minst två tredjedelar av antalet närvarande är 
om beslutet ense. 

Det åligger teknologsektionens styrelse att göra redaktionella 
ändringar av sektionsmötet antagna dokument. Definitionen av 
redaktionella ändringar listas i reglemente 12:2. 

Ändring av eller tillägg till denna stadga skall godkännas av 
kårstyrelsen. 

Reglementesändring 12:3 Reglementet ändras av sektionsmötet. Fråga om ändring av 
reglemente skall finnas upptaget på kallelse till sektionsmöte och 
förslaget skall anslås på sektionens anslagstavla tillsammans med 
till sektionsmötet hörande handlingar. 

För ändring av reglemente krävs att minst två tredjedelar av antalet 
närvarande är om beslutet ense. 

Ändring av övriga 
styrdokument 

12:4 Instruktioner och policydokument ändras på beslut av 
teknologsektionens styrelse. 

Samtliga, av ändringen berörda, organ har rätt att föra sin talan 
angående ändringen inför teknologsektionens styrelse. 

Tolkningstvist 12:5 Ordning för tolkning av styrdokument: 

1. Chalmers Studentkår 
2. Sektionsmöte 
3. Teknologsektionens styrelse 

Vid motsägelse mellan styrdokument gäller det högre rangordnade 
enligt 12:1. 
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KAPITEL 13: SKYDDSHELGON OCH 
SEKTIONSFÄRG 

Skyddshelgon 13:1 Teknologsektionens skyddshelgon är Pippi Långstrump 

Sektionsfärg 13:2 Teknologsektionens färg är limegrönt 
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KAPITEL 14: PROTOKOLL OCH OFFICIELLA 
ORGAN 

Protokoll 14:1 Protokoll som förs i teknologsektionens olika organ skall innehålla 
anteckningar om ärendenas art, samtliga ställda och ej återtagna 
yrkanden, beslut samt särskilda yttranden och reservationer. 

Beslut 14:2 Beslut som fattas inom teknologsektionen och som berör kåren i 
dess helhet skall meddelas kårstyrelsen. 

Officiella organ 14:3 Sektionens officiella organ utgörs av teknologsektionens officiella 
hemsida och sektionens officiella anslagstavla. 

Meddelanden och beslut är behörigt anslagna då de anslås på 
teknologsektionens officiella anslagstavla och hemsida. 
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KAPITEL 15: TEKNOLOGSEKTIONENS 
UPPLÖSNING 

Beslut om 
upplösning 

15:1 Teknologsektionen upplöses genom beslut av två på varandra 
följande sektionsmöten, med minst femton arbetsdagars mellanrum, 
med minst tre fjärdedelars majoritet och minst 20 procent bifallande 
medlemmar. 

Tillgångar och 
nystart 

15:2 Om sektionsmötet beslutar att upplösa teknologsektionen skall 
samtliga dess tillgångar och skulder, som framgår av upprättad 
balansräkning, i och med upplösningen tillfalla Chalmers studentkår 
att förvalta till dess att en ny förening eller teknologsektion bildas 
som representerar studerande på utbildningsprogrammet för 
Affärsutveckling och Entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik 
vid Chalmers Tekniska Högskola. 

Vid för få 
medlemmar 

15:3 Om antalet medlemmar i sektionen är 25 eller färre har kårstyrelsen 
rätt att överta sektionsmötens rättigheter och skyldigheter. 

 


