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§1

§2

Sektionens namn och ändamål
1:1

Sektionens namn är och skall vara Kongliga Bergssektionen
oavsett vilket namn medlemmarnas utbildning har.

1:2

Sektionens syfte är att främja sina medlemmars studier och vad
därmed äger sammanhang.

1:3

Sektionens färg är grå NCS S3000-N.

Sektionens verksamhetsår
2:1

§3

§4

Verksamhetsåret för Kongliga Bergssektionen är från 1/7 till
30/6.

Medlemskap
3:1

Medlemskap i sektionen regleras av THS reglemente.

3:2

Samtliga sektionens medlemmar har motionsrätt till SM samt
närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt under SM. Medlem
har även rätt att begära visst ärende behandlat av
sektionsstyrelsen.

3:3

Samtliga sektionens medlemmar har närvaro- och yttranderätt
på sektionsstyrelsens möten. Sektionsstyrelsen äger rätt att
neka närvaro vid behandling av känsliga frågor.

3:4

Medlem kan vid missnöje över sektionsstyrelsens eller övriga
förtroendevaldas verksamhet redogöra detta för sektionens
revisorer. Revisorerna skall begära extra SM, om de så finner
befogat.

3:5

För beslut fattade vid SM är medlem solidariskt ansvarig, såvida
medlem ej reserverat sig före nästkommande SM.

Sektionsmöte
4:1

SM är sektionens högsta beslutande organ.

4:2

SM är beslutsmässigt om minst fem procent av medlemmarna,
dock minst 10 personer, utöver sektionsstyrelsen är närvarande.

4:3

Sektionens revisorer, minst 30 medlemmar, kårstyrelsen och
THS verksamhetsrevisor äger rätt att begära extrainsatt SM för
behandling av visst ärende.
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4:4

Ordinarie SM skall hållas två gånger per termin. Dessa SM
benämns SM1-4 i den ordning de infaller efter verksamhetsårets
början. Extra SM kan hållas vid behov.

4:5

SM sammanträder på kallelse av sektionsstyrelsen. Kallelser till
SM får ej överlappa och ska anslås i sektionslokalen och på
hemsidan senast 15 läsdagar före mötet. Möteshandlingar
anslås i sektionslokalen senast fyra läsdagar före mötet.

4:6

SM får ej hållas eller kallelsetid räknas under tentamensperiod
eller ferie.

4:7

Varje medlem har en röst giltig genom mötesnärvaro eller
skriftlig fullmakt. Vid behandling av ansvarsfrihet får personen i
fråga ej deltaga i diskussion, omröstning eller leda
sammanträdet.

4:8

Sektionsordföranden har utslagsröst utom vid personval. Vid lika
antal röster avgör lotten.

4:9

Vid ordinarie SM förekommer ärenden som sektionsstyrelsen
hänskjutit till mötet eller skriftligen inlämnats till
sektionsstyrelsen senast åtta läsdagar före mötet. Beslut kan
endast fattas i sådana frågor som upptagits på
föredragningslistan eller i sådana frågor som står i omedelbart
sammanhang med sådant ärende. En vid SM bordlagd fråga tas
upp på föredragningslistan vid nästa ordinarie SM.

4:10

Protokollet skall justeras av två av mötet utsedda justerare samt
sammanträdesordföranden. Justerat protokoll skall anslås i
sektionslokalen och på sektionens hemsida inom 14 dagar. I
protokollet skall antal närvarande medlemmar vid mötets
början och slut antecknas, samt övriga deltagande.

4:11

Minst en av sektionsrevisorerna skall närvara vid SM.

4:12

SM1 skall speciellt behandla:

4:12:1 Granskning av räkenskaper och verksamhet för föregående

verksamhetårs KBM.
4:12:2 Granskning av räkenskaper och verksamhetsberättelse för

föregående verksamhetsår efter redovisning av då sittande
styrelse, samt beslut i frågan om dåvarande styrelses
ansvarsfrihet för den redovisade verksamheten.
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4:12:3 Godkännande

av verksamhetsplan för innevarande
verksamhetsår efter förslag från sektionsstyrelsen.

4:12:4 Godkännande av budget för innevarande verksamhetsår

efter förslag från sektionsstyrelsen.
4:12:5 Godkännande av samtliga årskursrepresentanter.
4:12:6 Val av Ettans Post samt Balgeneral.
4:13

SM2 skall speciellt behandla:

4:13:1 Val av Gorillaredaktörer, Idrottsledare, Sångledare, Vice

Sångledare, Ceremonimästare, Överphösare, Överphadder,
Skytteledare, Ondulör, Ordinarie Fanbärare samt Vice
Fanbärare.
4:14

SM3 skall speciellt behandla:

4:14:1 Utfrågning av kandidater till Sektionsordförande samt Vice

Ordförande.
4:14:2 Granskning av räkenskaper och verksamhet för föregående
års mottagning.
4:14:3 Val av Klubbmästare.
4:14:4 Val av Valberedning.
4:15

SM4 skall speciellt behandla:

4:15:1 Val

av sektionsstyrelseledamöterna
ledamoten samt KOMMA.

Sekreterare,

5:te

4:15:2 Presentation av urnvalet av Sektionsordförande och Vice

Ordförande
4:15:3 Val av sektionsrevisorer.
4:15:4 Val av FBI, I-sekreterare, Attributör, SNO, PAS, SOS, Vice

klubbmästare samt Webmaster.
§5

Val och valberedning
5:1

Endast medlemmar av sektionen äger rätt att kandidera till
poster. Om någon så begär, sker under SM fri nominering.
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5:2

Omröstning ska ske öppet. Sluten omröstning ska ske om någon
sektionsmedlem så begär. Sektionsmötet beslutar med
acklamation om inte enskild medlem eller mötesordförande
begär votering. Votering innebär att beslut tas genom
handuppräckning, antingen genom att mötesordförande
uppskattar hur rösterna fördelar sig eller med räkning av
rösterna om enskild medlem eller mötesordförande så begär.

5:3

Vid beslut får endast två förslag ställas mot varandra. Finns det
fler förslag måste förberedande voteringar av yrkanden
genomföras, undantaget om det på direkt fråga från talman
finns enhälligt stöd för ett förslag.

5:4

Personval sker med enkel majoritet. Vid fler sökande än antal
poster sker val med tvåstegsmajoritet, med undantag för
Ordförande och Vice Ordförande. Till varje tillgänglig post sker
ett enskilt val.

5:5

5:4:1

Val till Ordförande och Vice Ordförande sker genom urnval
med relativ majoritet. Urnvalet skall ske under minst 10
läsdagar mellan SM3 och SM4.

5:4:2

SNO och PAS interimsväljer årskursrepresentanter från
årskurs 1 på grundutbildningen i början av läsåret. Dessa
skall godkännas av SM.

SM:s val bereds av valberedningen.
5:5:1

Valberedningen utgörs av 3-5 personer, som väljs på SM3.

5:5:2

Valberedningen skall inför varje SM ge förslag till de val som
skall verkställas under sammanträdet.

5:5:3

Valberedningens förslag skall anslås i sektionslokalen senast
fyra läsdagar före SM.

5:5:4

Sektionsmedlem som ej förordats av valberedningen äger
rätt att kandidera till sektionens poster.
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§6

Förtroendeposter
6:1

Samtliga förtroendevalda skall vara medlemmar av sektionen
under hela sitt verksamhetsår, i annat fall skall man entlediga sig
från sin post.

6:2

Förtroendevaldas verksamhetsår är:
6:2:1

1/7-30/6 för: Sektionsordförande, Vice Ordförande,
Sekreterare,
Klubbmästare,
5:te
ledamoten,
Kommunikationsansvarig, Ettans post, Sektionsrevisorer, FBI,
I-sekreterare, Attributör, SNO, PAS, SOS, Vice klubbmästare,
Balgeneral, Webmaster.

6:2:2

1/1-31/12
för:
Gorillaredaktörer,
Idrottsledare,
Ceremonimästare,
Sångledare,
Vice
Sångledare,
Överphösare, Överphadder, Ondulör, Skytteledare.

6:3

Efter avslutat verksamhetsår skall de förtroendevalda som
svarar mot sektionsstyrelsen, redogöra för sina förehavanden
via sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse.

6:4

Förtroendeposter
6:4:1

Sektionsordföranden ansvarar för verksamheten som
helhet,
representerar
sektionen,
sammankallar
sektionsstyrelsen och är ansvarig utgivare.

6:4:2

Vice Ordföranden, tillika kassör, handhar sektionens
ekonomi, är ordföranden behjälplig och är inköpsansvarig.
Vice ordföranden ansvarar därtill för handhavande och
utdelning av sektionens nycklar.

6:4:3

Sekreteraren förvaltar sektionens grottmålningar, runstenar
och annan skriftlig dokumentation. Sekreteraren ansvarar
även för styrelsens protokoll samt kallelser, handlingar och
protokoll för SM.

6:4:4

Klubbmästaren ansvarar för sektionens huvudsakliga
festverksamhet, är lokalansvarig och är ansvarig för
klubbiskostymen.
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6:4:5

5:te ledamoten ansvar för sektionens kontakt med
näringslivet,
sektionens
arbetsmarknadsevent,
bär
huvudsakligt ansvar för sektionens insamling av sponsring
samt är styrelseledamot i Svenska Bergsmannaföreningen.
Ansvarar även för Femtens Svans.

6:4:6

Kommunikationsansvarig har huvudsakligt ansvar för
sektionens interna och externa kommunikation samt dess
tillhörande kommunikationsvägar.

6:4:7

Ettans post, är en nyantagen student och har inget specifikt
uppdrag i styrelsen om inte annat bestäms inom styrelsen.

6:4:8 Sektionsrevisorerna (2st) granskar löpande handhavandet
av sektionen samt dess ekonomi.
6:4:9

Vice Klubbmästaren, är Klubbmästaren behjälplig och
handhar KBM:s ekonomi.

6:4:10 FBI väljs om sektionsfordon finns. Ansvarar för fordonets

välmående samt bokningssystem.

6:4:11 Gorillaredaktören(/-erna)

(1-2st) är ansvarig(a) för
nØllegorillan,
gorillaredaktionen
och
sektionens
propagandamaskineri.

6:4:12 I-sekreteraren ansvarar för involveringen av till sektionen

knutna utbytesstudenter.
6:4:13 Attributören ansvarar för sektionsplagget och övriga

attribut.
ansvarar
för
idrottskommunikation och -aktiviteter.

6:4:14 Idrottsledaren

sektionens

6:4:15 Ceremonimästaren leder sektionens högtidliga gasquer,

ansvarar för ceremonimästardräkten samt yarden och dess
ställ.

6:4:16 Sångledaren leder sången, ansvarar för sångblad och

sångboken.
6:4:17 Vice Sångledaren är sångledarens ersättare.
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6:4:18 Överphösaren ansvarar för mottagningen på sektionen,

samt phöseriet.
6:4:19 Överphaddern ansvarar för mottagningen på sektionen,

samt phadderiet.
6:4:20 Ondulören ser till att styrelsen har en snygg mittbena under

sektionsmötena.
6:4:21 Skytteledaren ansvarar för kanonen och att den avfyras vid

lämpliga och olämpliga tillfällen.
6:4:22 Webmastern ansvarar för sektionens hemsida.
6:4:23 SNO ansvarar speciellt för studiefrågor och vad därmed äger

sammanhang.
6:4:24 Årskursrepresentanterna
studiefrågor.

representerar

sin

årskurs

i

6:4:25 PAS a
 nsvarar för långsiktiga utbildningsfrågor i samarbete

med KTH.
6:4:26 SOS övervakar att sektionsmedlemmarnas fysiska och

psykiska arbetsmiljö hålls på en adekvat nivå. SOS är
ansvarig för att tillsätta och leda en Jämlikhet-, Mångfaldoch Likabehandlings-nämnd (JML-nämnd).
6:4:27 Balgeneralen ansvarar för att anordna den årliga balen på

sektionen.
§7

Sektionsorgan
7:1

Samtliga
aktiva
inom
sektionsorganen
sektionsmedlemmar under hela sin aktiva tid.

7:2

Sektionsstyrelsen

skall

vara

7:2:1

Sektionsstyrelsen består av Sektionsordföranden, Vice
Ordföranden, Sekreteraren, Klubbmästaren, 5:te ledamoten,
Kommunikationsansvarig och Ettans Post.

7:2:2

Sektionsstyrelsen ansvarar
verksamhet och ekonomi.

kollektivt

för

sektionens
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7:3

7:4

7:5

7:6

7:7

7:2:3

Sektionsstyrelsen är beslutsmässig om minst hälften av
styrelsens ledamöter är närvarande.

7:2:4

Styrelsemötesprotokoll skall föras och anslås, i justerat skick,
på sektionens hemsida och i sektionslokalen.

7:2:5

Sektionsordförande har utslagsröst vid styrelsemöten.

Studienämnden
7:3:1

SN är beslutande och verkställande organ vad gäller
studiefrågor.

7:3:2

SN utgörs av SNO, PAS, SOS samt alla aktiva
årskursrepresentanter. KOMMA är ständigt adjungerad.

7:3:3

SN sammanträder på kallelse av SNO. På SN:s
sammanträden har alla sektionens medlemmar närvaro- och
yttranderätt.

7:3:4

SN svarar inför SM för sin verksamhet.

Kongliga Bergssektionens Mästeri
7:4:1

KBM verkställer
festverksamhet.

sektionens

huvudsakliga

7:4:2

Klubbmästaren väljer medlemmar till KBM.

pub-

och

Mottagningen
7:5:1

ÖPH utgörs av Överphösaren och Överphaddern

7:5:2

ÖPH strukturerar mottagningen samt väljer sitt phöseri och
phadderi.

Gorillaredaktionen
7:6:1

Gorillaredationen generar och förmedlar mer eller mindre
trovärdiga nyheter som ligger i sektionens intresse.

7:6:2

Gorillaredaktörerna
Gorillaredaktionen.

Näringslivsgruppen

väljer

medlemmar

till
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7:8

7:7:1

NLG verkställer sektionens arbetsmarknadsevent samt står
för arbetet av insamling av sponsring.

7:7:2

5:te ledamoten väljer medlemmar till NLG.

Jämlikhet-, Mångfald- och Likabehandlings-nämnd
7:8:1 JML-nämnden ansvarar för att arbeta med frågor gällande
jämlikhet, mångfald och likabehandling för studerande på
Bergssektionen, med sektionens JML-plan som grund

7:9

Valberedning
7:9:1 Valberedningen ansvarar för att bereda och marknadsföra
sektionens val.
7:9:2 Valberedningen svarar inför SM för sin verksamhet.
Valberedningen sitter på samma verksamhetsår som
styrelsen.

§8

Revision
8:1

Sektionens revisorer
sektionsrevisorer.

består

av

två

av

SM

valda

8:2

Sektionens revisorer får ej sitta i sektionsstyrelsen eller inneha
följande förtroendeposter: Överphösare, Överphadder samt
Vice Klubbmästare.

8:3

Revisorerna äger rätt till:
8:3:1

Att när de så önskar ta del av samtliga räkenskaper,
protokoll och andra handlingar inom sektionens verksamhet.

8:3:2

Att begära och erhålla upplysningar rörande sektionens
verksamhet och förvaltning.

8:3:3

Att bevaka samtliga sektionsorgans sammanträden med
yttrande- och yrkanderätt.

8:3:4

Att kalla till möte med samtliga sektionsorgan.
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Revisorerna åligger att:

8:4

§9

8:4:1

Fortlöpande granska sektionens förvaltning och verksamhet.

8:4:2

Till sektionsstyrelsen inlämna förslag till erforderliga
ändringar och kompletteringar av gällande bestämmelser
och instruktioner.

8:4:3

Senast fyra läsdagar före SM anslå revisionsberättelsen på
sektionen samt inlämna denna till sektionsstyrelsen.

8:4:4

Då sektionsförtroendevald avgår innan slutet av sitt
verksamhetsår, omedelbart granska dennes förvaltning och
avgiva särskild revisionsberättelse på nästkommande SM.

Ekonomi
Firmateckning

9:1

9:1:1

Teckningsrätt

9:2

9:2:1

§10

Teckningsrätt för sektionens bankkonton beslutas av
Sektionsstyrelsen.

Sektionsplagg
10:1

§11

Sektionsordföranden, Vice Ordföranden och Klubbmästaren
är sektionens firmatecknare. Sektionens firma tecknas av
minst två av sektionens firmatecknare tillsammans.

Sektionsplagget för Kongliga Bergssektionen är jaquette.
Brukandet och bärandet av jaquetten regleras av ett
styrdokument som ägs av SM och förvaltas av sektionsstyrelsen.

Övriga utmärkelser
11:1

Nedanstående utmärkelser uppmärksammar extraordinära
prestationer för eller i sektionens verksamhet.

11:2

Fanbärarna

11:2:1 Fanbärarnas uppgift är att vid tillfrågan från Kongliga

Bergssektionens Styrelse eller THS Fanborgsansvarige föra
sektionens fana, vilket är ett hedersuppdrag.
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11:2:2 Inför nyval skall sittande fanbärare och styrelsen oberoende

av varandra ta fram varsitt förslag på minst en ordinarie och
en vice fanbärare. Sittande fanbärare och styrelsen lämnar in
sina förslag till SM. Förslagen motiveras på SM2 varvid
sektionsmötet väljer vilka Bergsmän som skall få
hedersuppdragen Ordinarie Fanbärare och Vice Fanbärare.
11:3

Hedersmedlem

11:3:1 Hedersmedlem är sektionens finaste utnämning och skall

endast ges till personer som under flera år synnerligen
främjat sektionens intressen utanför den ordinarie
verksamheten.
11:3:2 Beslut om Hedersmedlemskap tas genom enhälligt beslut på

två på varandra följande SM.
11:4

Årets förtroendevald

11:4:1 Årets förtroendevald utses av Sektionsstyrelsen en gång per

verksamhetsår. Årets förtroendevald utmärker sig genom
arbetsinsatser utöver det vanliga och initiativ tagna utanför
sina ordinarie arbetsuppgifter.
11:5

Bergsklassikern

11:5:1 Bergsklassikern är en förtjänstmedalj för tapperhet i fest.

Bergsklassikern tilldelas de som under ett kalenderår
närvarat vid och överlevt sektionens fyra högtidligaste
tillställningar: Sommarbalen, nØllegasque, JQ samt
Bergslusse.
11:6

SM-medalj

11:6:1 SM-medaljen är en förtjänstmedalj med syfte att uppmuntra
till deltagande på SM. Detta regleras i ett styrdokument som
ägs och förvaltas av Sektionsstyrelsen.
§12

Ändring och tolkning av stadga
12:1

Förslag till ändring av denna stadga lämnas till sektionsstyrelsen
i form av en motion.

12:2

Denna stadga ändras genom beslut på två på varandra följande
SM.
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§13

12:3

Uppstår svårigheter vid tolkning av denna stadga hänskjuts
ärendet till sektionsrevisorerna.

12:4

Sektionsstyrelsen ansvarar för att stadgerevideringar går att
följa i tiden.

Upplösning
13:1

För beslut om upplösning av sektionen krävs beslut med
kvalificerad majoritet av SM på två på varandra följande SM.

13:2

Vid upplösning av sektionen tillfaller sektionens samtliga
tillgångar en fond med ändamål att bevara sektionens ädla
traditioner.
Fonden
förvaltas
av
Svenska
Bergsmannaföreningen.

