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Stadga för

Elektroteknologsektionen
Chalmers Studentk̊ar

Utarbetad under hösten 1994. Baserad p̊a Stadga för Elektroteknologsek-
tionen fr̊an 1983. Stadgan lästes första g̊angen p̊a sektionsmöte 18 oktober
1994 och antogs i sin helhet p̊a sektionsmöte 5 december 1994.

Mikael Eriksson
Sektionsordförande 1994

Stadgan reviderades v̊aren 1996. Ändringarna lästes första g̊angen 15
februari 1996 och antogs vid andra läsningen 7 maj 1996. Ytterligare
ändringar gjordes under hösten 1996. Första läsningen 9 oktober, andra
läsningen 3 december.

Erik Lindgren
Sektionsordförande 1996

Under perioden 1996-2001 var uppdateringen av stadga och reglemen-
te bristfällig. Efterforskningar i protokoll fr̊an denna period resulterade i
ett antal mindre ändringar, samt att stadgan fastställdes ”igen”. Första
läsningen 3 oktober, andra läsningen 7 november. Därefter förändrades
stadgan och fastställdes i dess nuvarande form p̊a sektionsmötet 7 novem-
ber och 5 december.

Fredrik Bengtsson
Sektionsordförande 2001

Stadgan reviderades i tv̊a omg̊angar under 2003. Ändringarna lästes första
g̊angen 19 februari, 2003 och antogs vid andra läsningen 7 maj, 2003. Yt-
terligare ändringar gjordes under v̊aren och hösten 2003. Första läsningen
7 maj, andra läsningen 24 september.

Niclas Elfvenstam
Sektionsordförande 2003
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Under 2004 och 2005 s̊a infördes Kajsabaren i stadgan, Cetac ströks,
stödmedlemskap skapades, endel ytterliggare sm̊aändringar gjordes till
följd av sektion E blev program E. Följande klubbades igenom p̊a andra
och tredje sektionsmötet. Kapitlet gällande SNE ändrades. Det infördes
att man m̊aste ha betalt sektionsavgift för att f̊a vara medlem. Reglering
av misstroendevotum och striktare reglering av personval infördes.

Mattias Runge
Sektionsordförande 2005

Stadgan reviderades under hösten 2006 och v̊aren 2007. Ändringar
gällande E-styrets sammansättning och strykning av Auto i stadgan lästes
första g̊angen 29 november, 2006 och antogs vid andra läsningen 21 feb-
ruari, 2007.

Robert Kniström
Sektionsordförande 2007

I stadgans paragraf 4.4.2 togs sektionsavgiften bort d̊a den inte längre
bestäms utav sektionen.

Daniel Hansson
Sektionsordförande 2014

En större revidering av s̊aväl reglemente som stadga genomfördes under
hösten 2015. Namnen p̊a E-Styrets poster uppdaterades för att spegla
de förändringar som har genomförts den senaste tiden med SAMO och
Utbildningsansvarig. SNE strukturerades om för att förenkla kommitténs
åtaganden och Jämlikhetsgruppen (EEG) lades till.
Under v̊aren 2015 avvecklades dessutom sektionens bokhandel, DC (Dis-
tributionsCentralen), efter att det mycket tunga beslutet att stänga
DC för gott togs av sektionsmöte 3 år 2014. I samband med detta
gick Agneta ”Farmor Anka” Åkerström i pension och erhöll en rad he-
dersomnämnanden, bland annat som hedersmedlem i s̊aväl sektionen som
i EKAK. P̊a grund av detta har även DC strukits ur stadga och regle-
mente.

Johanna Trillkott
Utbildningsansvarig 2015

Rasmus Söderström Olsson
Ekonomiansvarig 2015
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Under sektionsmöte 3, 2016, utökades paragraf 2:2:1 med att sektions-
medlemmar även ska följa policydokument.

Per Wiklund
Utbildningsansvarig 2016

Under sektionsmöte 2 2017 ändrades invalsprocessen för föreningen Bastu
för Elektroteknologens Förnöjelse-Föreningen och de f̊ar nu väljas in p̊a
v̊arens första ordinarie sektionsmöte.

Tim Ekman
Informationssekreterare 2017

Under sista sektionsmötet 2018 fastslogs ändringen av kapitel 4:9:1 att
k̊arledningsledamöter numera har närvaro- och yttranderätt vid sek-
tionsmöten.

Emma Dahlin
Sektionsordförande 2018

Under första extrainsatta sektionsmötet 2019 fastslogs ändringen av ka-
pitel 6:2 att E-styret best̊ar av: ordförande, vice ordförande, ekonomian-
svarig, SAMO, informationssekreterare och lokalombud.

Oskar Friedrichsen
Informationssekreterare 2019

Hösten 2020 blev Medicinteknik en del av Elektroteknologsektionen, vid
förberedelse för detta reviderades kapitel 1, paragraf 1:1:1 under det andra
ordinarie sektionsmötet. Under det tredje ordinarie sektionsmötet kom-
pletterades även hedersmedlemmar för Medicinteknik och med det revi-
derades kapitel 14, paragraf 14:1.

Erik Laitala
Informationssekreterare 2020

Under det första ordinarie sektionsmöte 2021 fastslogs ändring av kapitel
4, paragraf 4:10, till en ökad tid för anslag av sektionsmötesprotokoll p̊a
fyra veckor.

Axel Wålme
Informationssekreterare 2021
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Kapitel 1
Allmänt

Ändam̊al 1:1:1 Elektroteknologsektionen, benämns nedan som sektionen, vid Chal-
mers Studentk̊ar är en ideell förening best̊aende av k̊arens medlemmar
vid programmet för Elektroteknik eller Medicinteknik vid Chalmers
Tekniska Högskola.

1:1:2 Sektionen är fackligt, partipolitiskt och religöst oberoende

Medlemmar 1:2 Medlem i Sektionen är k̊armedlem som studerar vid programmet för
Elektroteknik eller Medicinteknik vid Chalmers Tekniska Högskola och
som erlagt sektionens medlemsavgift för innevarande termin. Därutöver
kan sektionen ha hedersmedlemmar, seniormedlemmar och stödmedlemmar.

Verksamhets̊ar 1:3 Sektionens verksamhets̊ar löper per kalender̊ar.
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Kapitel 2
Medlems rättigheter och skyldigheter

Rättigheter 2:1:1 Varje medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt p̊a sek-
tionsmöte

2:1:2 Endast medlem är valbar till förtroendepost inom sektionen.

2:1:3 Medlem har rätt till medlemskap i sektionens medlemsföreningar.

2:1:4 Medlem har rätt att ta del av mötesprotokoll och övriga handlingar.

2:1:5 Medlem har rätt att utnyttja av sektionen erbjudna tjänster.

Skyldigheter 2:2 Medlem är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, reglemente,
policydokument, övriga handlingar och beslut.

Hedersmedlems
rättigheter

2:3:1 Hedersmedlem har närvaro- och yttranderätt p̊a sektionsmöte.

2:3:2 Hedersmedlem har närvaro- och intaganderätt p̊a alla sektionens ar-
rangemang.

2:3:3 Hedersmedlem har rätt utnyttja av sektionen erbjudna tjänster.

Hedersmedlems
skyldigheter

2:4 Hedersmedlem är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, regle-
mente, övriga handlingar och beslut.

Seniormedlems
rättigheter

2:5:1 Seniormedlem har närvaro- och yttranderätt p̊a sektionsmöte.

2:5:2 Seniormedlem har närvaro- och intaganderätt p̊a alla sektionens ar-
rangemang som är öppna för samtliga sektionsmedlemmar.

2:5:3 Seniormedlem har rätt att utnyttja av sektionen erbjudna tjänster.

Seniormedlems
skyldigheter

2:6 Seniormedlem är skyldig att rätta sig efter sektionens stadgar, regle-
mente, övriga handlingar och beslut.

Seniormedlems
rättigheter

2:7 Stödmedlem har inga rättigheter skyldigheter inom Elektroteknolog-
sektionen.

Seniormedlems
skyldigheter

2:8 Stödmedlem har inga skyldigheter inom Elektroteknologsektionen.
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Kapitel 3
Organisation

Verksamhetsutövande 3:1 Sektionens verksamhet utövas p̊a det sätt denna utövande stadga med
tillhörande reglemente föreskriver genom:

1. Sektionsmötet

2. Sektionens valberedning

3. Sektionens revisorer

4. E-styret

5. Studienämnden

6. Sektionsföreningar

7. Intresseföreningar

8. Medlemsföreningar

9. Teknologtryck

10. Kajsabaren

Ansvarförh̊allanden 3:2:1 Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ.

3:2:2 Sektionsmötet har till sitt förfogande valberedning, revisorer och E-
styret.

3:2:3 Övrig verksamhet lyder under E-styret.
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Kapitel 4
Sektionsmötet

Befogenheter 4:1 Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ i vilket samtliga
medlemmar äger rätt att delta och har rösträtt.

Sammanträden 4:2:1 Sektionsmötet skall sammanträda minst tv̊a g̊anger per termin.

4:2:2 Sektionsmötet sammanträder p̊a kallelse av E-styret, eller i undantags-
fall av k̊arens inspektor.

Utlysande 4:3:1 Rätt att hos E-styret eller k̊arens inspektor begära utlysande av sek-
tionsmöte tillkommer sektionsstyrelseledamot, k̊arens inspektor, k̊arstyrelsen,
sektionens revisorer eller minst tjugofem medlemmar. S̊adant möte
skall h̊allas inom femton läsdagar.

4:3:2 Sektionsmöte skall utlysas minst tio läsdagar i förväg genom att förslag
till dagordning och kallelse enligt reglemente ansl̊as p̊a sektionens an-
slagstavla. Inkomna motioner och propositioner skall ansl̊as minst tre
läsdagar i förväg.

Åligganden 4:4:1 Det åligger sektionsmötet att p̊a första ordinarie höstmötet välja val-
beredning.

4:4:2 Det åligger sektionsmötet att p̊a andra ordinarie höstmötet för nästkommande
år välja sektionsstyrelse, revisorer, sektionsförening samt fastställa pre-
liminär budget för nästkommande kalender̊ar.

4:4:3 Det åligger sektionsmötet att p̊a andra ordinarie v̊armötet behand-
la års- och revisionsberättelse och ansvarsfrihet för föreg̊aende års E-
styre, samt fastställa slutlig budget för innevarande verksamhets̊ar.

Beslutsförhet 4:5:1 Sektionsmöte är beslutsmässigt om mötet är behörigt utlyst enligt
stadgans kapitel 4:3:2.

4:5:2 Om färre än tjugofem medlemmar är närvarande d̊a beslut skall fattas,
kan detta ske endast om ingen yrkar p̊a bordläggning. Detsamma gäller
beslut i fr̊agor som ej varit anslagna 3 läsdagar i förväg.

Motion 4:6 Medlem som önskar ta upp fr̊aga p̊a föredragningslistan skall anmäla
detta skriftligen till sektionsstyrelsen senast fem läsdagar före sek-
tionsmöte.

Överklagande 4:7 Beslut av sektionsmötet som strider mot k̊arens eller sektionens stadga
och reglemente f̊ar undanröjas av k̊arstyrelsen. S̊adant beslut f̊ar tas
upp till prövning om det begärs av en k̊armedlem d̊a det rör k̊arens
stadga, eller en sektionsmedlem d̊a det rör sektionens stadga.

Acklamation 4:8:1 Beslut fattas genom acklamation, s̊avida votering ej begärts. D̊a be-
slut skall fattas genom acklamations förfarande skall mötesordförande
framställa proposition p̊a vart och ett av de föreliggande förslagen i den
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ordning han eller hon finner för gott. Sedan mötesordföranden s̊alunda
genomg̊att förslagen, skall han eller hon förklara en av propositioner-
na med ja besvarad. Härvid skall bero, s̊avida icke votering begärs,
innan mötesordföranden l̊atit klubban falla. Vid personval gäller dock
särskilda bestämmelser enligt stadgans kapitel 5.

Votering 4:8:2 Vid votering företas rösträkning. Röstsiffrorna antecknas i protokol-
let. Votering skall vara öppen och sker med handuppräckning. Om
s̊a begärs skall vid votering föras röstprotokoll över hur envar har
röstat. Röstprotokoll antecknas i protokollet. Vid personval gäller dock
särskilda bestämmelser enligt stadgans kapitel 5.

Fullmakt 4:8:3 Votering med fullmakt f̊ar ej ske.

Beslut 4:8:4 Beslut fattas där ej annat stadgas med enkel majoritet bland de röstande,
vilket innebär att det förslag som f̊ar flest röster vinner omröstningen.
Ogiltiga röstsedlar betraktas som ej avgivna. Där dessa stadgar kräver
kvalificerad majoritet menas om ej annat stadgas att förslaget skall ha
erh̊allit minst tv̊a tredjedelar av avgivna röster.

Skiljedom 4:8:5 Vid lika röstetal gäller som sektionsmötesbeslut den mening som bi-
trädes av mötesordförande.

Närvaro-, yttrande-,
förslags- och rösträtt

4:9:1 Närvaro- och yttranderätt tillkommer sektionsmedlem, hedersmedlem,
seniormedlem, k̊arledningsledamöter, k̊arens inspektor, av sektionen
anställd personal, sektionens auktoriserade eller godkände revisor, samt
av mötet adjungerade icke-medlemmar.

4:9:2 Förslags- och rösträtt kan endast tillkomma sektionsmedlemmar.

Protokoll 4:10 Sektionsmötesprotokoll skall justeras av tv̊a av mötet valda justerings-
personer. Justerat protokoll ansl̊as senast fyra veckor efter mötet.
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Kapitel 5
Valberedning och personval

Valberedning 5:1 Sektionens valberedning väljs av sektionsmötet p̊a förslag av E-styret.

Sammansättning 5:2 Valberedningen skall best̊a av lekmannarevisor, sektionsordförande, yt-
terligare en representant ur E-styret, samt en representant för varje
årskurs. Lekmannarevisorn är ordförande och sammankallande för val-
beredningen.

Ansvar 5:3 Valberedningen ansvarar för samtliga nomineringar till förtroendeposter
p̊a sektionen.

Anslag 5:4 Valberedningens nomineringar skall ansl̊as minst tre läsdagar före sek-
tionsmöte.

Personval 5:5:1 Vid personval d̊a fler kandidater till samma post finns eller om det r̊ader
n̊agon som helst tveksamhet fattas beslut genom sluten votering.

5:5:2 Vid val till en post med varierande antal platser skall antalet platser
fastställas innan personval sker.

5:5:3 Vid personval med sluten votering är den utsedd, som erh̊allit flest
röster, s̊avida dennes namn finns p̊a minst hälften av de avgivna röstsedlarna.
Om ej s̊a m̊anga som skall väljas, erh̊allit minst hälften av de avgiv-
na rösterna, företas ny omröstning mellan dem som erh̊allit de högsta
röstetalen utan att bli valda. Härvid ställes under omröstning intill
dubbelt s̊a m̊anga som återst̊ar att välja. Vid denna omröstning är
den utsedd, som erh̊allit flest röster. Om antalet föreslagna personer
inte överstiger antalet lediga platser, företas endast en omröstning, var-
vid platserna tillsätts med enkel majoritet. Om endast tv̊a personer är
föreslagna till en befattning, företas endast en omröstning, varvid den
som erh̊allit flest röster är utsedd. Om rösterna vid en omröstning är
lika fördelade avgör lotten.

5:5:4 Vid personval antecknas röstsiffrorna i protokollet endast om s̊a begärs.

5:5:5 Om röstsedel upptar namn p̊a färre personer än som skall väljas m̊a
detta ej föranleda kassering. Om röstsedel upptar fler personer än som
skall väljas, betraktas röstsedeln s̊asom ogiltig. Upptar röstsedeln namn
som ej tydligt anger vem som åsyftas betraktas detta namn som obe-
fintligt. Upptar röstsedeln namn p̊a icke nominerad person, betraktas
detta namn som obefintligt.

Vakanssättning 5:5:6 Önskar medlem vakanssätta en eller flera förtroendeposter görs det-
ta genom att yrka p̊a detsamma. Det är sedan upp till varje med-
lem att rösta för vakanssättning istället för nominerad- Det st̊ar med-
lem fritt att avst̊a fr̊an att rösta p̊a en eller flera kandidater samt
vakanssättningar.

Fastställande 5:5:7 Valet skall fastställas i sin helhet av sektionsmötet.
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Fri nominering 5:6 Fri nominering är till̊aten till alla poster förutom sektionsordförande,
ekonomiansvarig samt övriga poster med ett ekonomiskt ansvar för
en förening. Nomineringsbara till dessa poster är endast de som sökt
genom sektionens valberedning.

Fyllnadsval 5:7 Vid fyllnadsval agerar sektionsstyrelsen valberedning. Sektionsstyrel-
sen har rätt att preliminärt tillsätta posten. Fastställande sker p̊a
nästkommande sektionsmöte.

Misstroendevotum 5:8 Medlem som mot n̊agon av Sektionsmötet vald person önskar ställa
misstroendevotum har att till E-Styret skriftligen senast tolv läsdagar
innan Sektionsmöte inlämna densamma. Över misstroendevotum skall
personen och E-Styret beredas tillfälle att avge yttrande. Om Sek-
tionsmötet bifaller yrkande om misstroende entledigas personen fr̊an
sitt uppdrag. För bifall krävs kvalificerad majoritet.
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Kapitel 6
Sektionsstyrelsen, E-styret

Befogenheter 6:1 Sektionsstyrelsen, nedan benämnd E-styret, handhar den verkställande
ledningen av sektionens verksamhet.

Sammansättning 6:2 E-styret best̊ar av:
ordförande,
vice ordförande,
ekonomiansvarig,
SAMO,
informationssekreterare och
lokalombud.

Ansvarighet 6:3 E-styret ansvarar inför sektionsmötet för sektionens verksamhet och
ekonomi.

Styrelsemöte 6:4:1 Styrelseledamot äger rätt att hos sektionsordförande begära utlysande
av styrelsemöte.

6:4:2 E-styret sammanträder minst tre g̊anger per läsperiod.

Beslutsförhet 6:5 E-styret är beslutsmässigt när minst fyra ledamöter är närvarande.

Protokoll 6:6 Protokoll skall föras vid styrelsemöte, justeras av styrelseledamot och
ansl̊as p̊a sektionens anslagstavla senast tv̊a veckor efter mötet.

Avsättning 6:7:1 För att avsätta E-styret krävs att ärendet är anslaget tre läsdagar in-
nan sektionsmöte, samt att minst 40 och minst 3/4 av de röstberättigade
vid mötet är ense därom.

6:7:2 Vid detta möte skall interimsstyrelse och ny valberedning väljas. Inte-
rimsstyrelsen utfärdar kallelse till extra sektionsmöte där ny ordinarie
styrelse skall väljas. Detta sektionsmöte skall h̊allas inom 15 läsdagar
och under ordinarie terminstid.

6:7:3 Interimsstyrelse övertar ordinarie styrelsens befogenheter och skyldig-
heter tills ny ordinarie styrelse är vald.
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Kapitel 7
Studienämnden

Uppgift 7:1 Studienämnden har till uppgift att inom sektionen övervaka tillst̊andet
och utvecklingen beträffande studiefr̊agor, aktivt verka för god kurslit-
teratur, främja kontakten med lärarna samt h̊alla god kontakt med
sektionens medlemmar. Sammanfattningsvis jobba med alla relevanta
studiefr̊agor.
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Kapitel 8
Sektionsföreningar

Definition 8:1:1 Sektionsförening p̊a sektionen skall ha ett i reglemente fastställt antal
förtroendeposter.

8:1:2 Posterna tillsätts av sektionsmöte p̊a förslag av sektionens valbered-
ning.

8:1:3 Sektionsförening skall verka för sektionens bästa och ha en i reglemente
fastslagen uppgift.

Rättigheter 8:2:1 Sektionsförening äger rätt att i namn och emblem använda sektionens
namn och dess symboler.

8:2:2 Avg̊angna medlemmar i sektionsförening äger rätt att organisera sig i
pensionärsförening till r̊ad och stöd åt sittande sektionsförening.

Skyldigheter 8:3:1 Sektionsförening är skyldig att rätta sig efter sektionens stadga, regle-
mente och fattade beslut.

8:3:2 Vid sektionsmöte skall sektionsförening representeras av minst en närvarande
medlem.

Ekonomi 8:4 Sektionsförenings redovisning skall ing̊a i sektionens bokföring.

Förteckning 8:5 Sektionens sektionsföreningar är de i reglemente för sektionsföreningar
listade.
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Kapitel 9
Intresseföreningar

Definition 9:1:1 En intresseförening p̊a sektionen är en sammanslutning av E-teknologer
med ett gemensamt intresse.

9:1:2 Intresseföreningen skall verka för sektionens bästa och ha en i regle-
mente fastslagen uppgift.

Grundkrav 9:2:1 Intresseförening skall ha en av E-styret godkänd stadga.

9:2:2 Intresseförening skall ha en styrelse. Styrelseledamot skall vara E-teknolog.

Beviljande och
fr̊antagande av
intresse-
föreningsstatus

9:3:1 Intresseföreningsstatus beviljas och fr̊antas av sektionsmötet.

Skyldigheter 9:4:1 Intresseförening är skyldig att följa sektionens stadga, reglemente och
fattade beslut.

9:4:2 Vid sektionsmöte skall intresseförening representeras av minst en närvarande
styrelseledamot.

Rättigheter 9:5:1 Intresseförening äger rätt att i namn och emblem använda sektionens
namn och symboler.

9:5:2 Intresseförening äger rätt att nyttja av sektionen erbjudna tjänster.

Ekonomi och ansvars-
frihet

9:6:1 Intresseförening skall ha en frist̊aende ekonomi.

9:6:2 Intresseförenings verksamhet och ekonomi granskas av sektionens lek-
mannarevisor.

9:6:3 P̊a andra ordinarie v̊arsektionsmötet skall intresseförening presentera
en verksamhetsberättelse för föreg̊aende år och fr̊agan om ansvarsfrihet
för intresseförenings föreg̊aende års styrelse skall behandlas.

Medlemskap 9:7 Varje E-teknolog skall ha rätt till medlemskap. Dock kan föreningsmedlem
som motverkar föreningens syften uteslutas.

Förteckning 9:8 Sektionens intresseföreningar är de i reglementet för intresseföreningar
listade.



Elektroteknologsektionen

Sidan 16 av 26
Stadga
23 november 2020

Kapitel 10
Medlemsföreningar

Definition 10:1 En medlemsförening p̊a sektionen är en sammanslutning av E-teknologer
med ett gemensamt intresse.

Grundkrav 10:2:1 Medlemsförening skall ha en av E-styret godkänd stadga.

10:2:2 Medlemsförening skall ha en styrelse. Styrelseledamot skall vara E-
teknolog.

Beviljande och
fr̊antagande av
medlemsförenings-
föreningsstatus

10:3 Medlemsföreningsstatus beviljas och fr̊antas av sektionsmötet.

Skyldigheter 10:4 Medlemsförening är skyldig att följa sektionens stadga, reglemente och
fattade beslut.

Rättigheter 10:5 Medlemsförening äger rätt att i namn och emblem använda sektionens
namn och symboler.

Ekonomi och ansvars-
frihet

10:6:1 Medlemsförening skall ha en frist̊aende ekonomi.

10:6:2 Medlemsförenings verksamhet och ekonomi granskas av sektionens lek-
mannarevisor.

10:6:3 P̊a andra ordinarie v̊arsektionsmötet skall medlemsförening presentera
en verksamhetsberättelse för föreg̊aende år och fr̊agan om ansvarsfrihet
för medlemsförenings föreg̊aende års styrelse skall behandlas.

Medlemskap 10:7:1 Varje E-teknolog skall ha rätt till medlemskap. Dock kan föreningsmedlem
som motverkar föreningens syften uteslutas.

10:7:2 Styrelsen kan besluta om medlemskap för medlem i ChS som ej är
medlem i Et-sektionen.

Förteckning 10:8 Sektionens medlemsföreningar är de i reglemente för medlemsföreningar
listade.
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Kapitel 11
Teknologtryck

Syfte 11:1 Teknologtryck, TT, skall drivas utan vinstsyfte inom sektionen. TT
skall erbjuda produktion av trycksaker till l̊aga priser. TT skall erbjuda
E-teknologer arbetstillfällen p̊a fritiden.

Ledning 11:2 TT’s ledning, kallad centrala driftsledningen, CDL, best̊ar av driftchef,
ekonomichef och maskinchef.
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Kapitel 12
Kajsabaren

Syfte 12:1 Kajsabaren skall driva regelbunden pubverksamhet utan vinstsyfte.

Kajsabarens Styrelse 12:2:1 Kajsabarens styrelses sammansättning samt uppdrag skall vara fast-
ställt i reglementet.

12:2:2 Styrelsen väljs av sektionsmötet p̊a förslag av Elektroteknologsektio-
nens valberedning.

Övriga ledamöter 12:3:1 Kajsabarens övriga ledamöters sammansättning samt uppdrag skall
vara fastställt i reglementet.

12:3:2 Kajsabarens övriga ledarmöter väljs av E-Styret p̊a förslag av Kajsa-
barens Styrelse.

Skyldigheter 12:4:1 Kajsabaren är skyldig att rätta sig efter stadga, reglemente och fattade
beslut.

12:4:2 Vid sektionsmöte skall Kajsabaren representeras av minst en medlem
av dess styrelse.
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Kapitel 13
Skyddshelgon

13:1 Elektroteknologsektionens skyddshelgon är Quarl Anka.

13:2 Elektroteknologsektionens Kalle Anka Kommitté, EKAK, har till upp-
gift att främja medlemmarnas vördnad och intresse för Quarl Anka.

13:3 Elektroteknologsektionens medlemmar vördar Quarl Anka.
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Kapitel 14
Hedersmedlemmar

Grundkrav 14:1 Till hedersmedlem kan kallas nu levande person som främjat E-teknologer,
sektionen, elektrotekniken, medicintekniken, Quarl Anka eller p̊a annat
sätt tillförskansat sig E-teknologens vördnad och respekt.

Förslag och kallande 14:2:1 Förslag till hedersmedlem lämnas skriftligt till E-styret med minst tju-
gofem namnunderskrifter fr̊an sektionsmedlemmar.

14:2:2 Ärendet tas upp p̊a nästa sektionsmöte. Beslut om kallande skall bi-
fallas med minst 2/3 majoritet.

14:2:3 Vid bifall kallas personen till nästa sektionsmöte där val förrättas.

14:2:4 Personen skall närvara vid valet, eller ha inkommet med skriftligt bifall.

14:2:5 Beslut om inval skall bifallas med minst 2/3 majoritet.
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Kapitel 15
Seniormedlemmar

Grundkrav 15:1 Varje utexaminerad E-teknolog har rätt att inträda som seniormedlem.
Anmälan om inträde görs skriftligen till E-styret som därefter fast-
ställer seniormedlemskap. Seniormedlem kvarst̊ar i sektionen s̊a länge
avgift betalas.
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Kapitel 16
Protokoll och officiella organ

Allmänt 16:1:1 Protokoll som föres i sektionens olika organ skall inneh̊alla anteckningar
om ärendenas art, samtliga ställda och ej återtagna yrkanden, beslut
samt särskilda yttranden och reservationer.

16:1:2 Beslut som fattas inom sektionen och berör ChS i dess helhet skall
meddelas k̊arstyrelsen.

Officiella organ 16:2:1 Sektionens officiella organ utgöres av sektionens officiella hemsida och
sektionens officiella anslagstavla.

16:2:2 Meddelanden och beslut är behörigt anslagna d̊a de ansl̊as p̊a sektio-
nens officiella hemsida.
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Kapitel 17
Revision och ansvarsfrihet

Revisorer 17:1:1 Sektionsmötet utser tv̊a revisorer, varav en auktoriserad eller godkänd,
och en revisorsuppleant med uppgift att granska sektionens verksamhet
och ekonomi.

17:1:2 Sektionens revisorer kan ej inneha annan förtroendepost eller anställning
p̊a sektionen under sitt verksamhets̊ar.

Ansvarsfrihet 17:2:1 Ansvarsfrihet är beviljad berörda personer d̊a sektionsmötet fattat be-
slut om detta.

17:2:2 Skall förtroendevald p̊a sektionen med ekonomiskt ansvar avg̊a före
mandatperiodens slut, skall revision företagas.
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Kapitel 18
Sektionens upplösning

Beslut om upplösning 18:1 Sektionen upplöses genom beslut p̊a tv̊a p̊a varandra följande sek-
tionsmöten med minst 3/4 majoritet och minst 25 bifallande med-
lemmar.

Tillg̊angar 18:2 Om sektionsmötet beslutar att upplösa sektionen skall samtliga dess
tillg̊angar och skulder, som framg̊ar av upprättad balansräkning, i och
med upplösningen tillfalla ChS.

Ny start för Elektro 18:3 det fall medlen utgöres av tillg̊angar skall ChS Elektro fondera och
förvalta dessa tills ny sektion bildats.
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Kapitel 19

Ändrings- och tolkningsfr̊agor

Stadgeändringar 19:1:1 Ändring av eller tillägg till denna stadga kan endast göras av sek-
tionsmötet och om tv̊a tredjedelar av de närvarande är om beslutet
ense under tv̊a p̊a varandra följande sektionsmöten med minst fem-
ton läsdagars mellanrum och den föreslagna lydelsen varit anslagen
tillsammans med kallelsen.

Stadgeändringar 19:1:2 Ändring av eller tillägg till denna stadga skall godkännas av k̊arstyrelsen.

Reglementsändring 19:2 Reglemente kan fastställas av sektionsmötet om tv̊a tredjedelar av de
närvarande är om beslutet ense.

Rättelser 19:3 Redaktionella ändringar, s̊a som korrigering av felaktig numrering eller
stavfel, i stadga och reglemente m̊a göras av sektionsordförande.

Tolkningstvist 19:4 Uppst̊ar tolkningstvist om dessa stadgars tolkning skall fr̊agan hänskjutas
till k̊arens inspektor för avgörande.
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Förkortningar

CTH Chalmers Tekniska Högskola
ChS Chalmers Studentk̊ar
Sektionen Elektroteknologsektionen
E-Styret Elektroteknologsektionens Styrelse
TT Teknologtryck
DC Distributionscentralen


