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11.1 Motion angående valberedningen
En valberedning är något varje förening måste ha enligt lag. Dess uppgift är att lämna ett
utlåtande med rekommendationer inför förtroendeval, och framför allt vad gäller styrelseval.
Meningen är att varje medlem på mötet, oavsett engagemang och oavsett kännedom om
kandidaten, ska få tillräcklig information för att kunna fatta beslut. Valberedningen måste
därför, till skillnad från övriga organ, vara oberoende av styrelsen, i juridisk så väl som annan
mening. En driven och engagerad valberedning kan dessutom bidra med motiverande
aktiviteter och propaganda för att öka intresset för förtroendeposterna.
Sektionen har idag 27 poster som val förväntas beredas för, av en valberedning som i
praktiken inte är demokratiskt vald. Detta uppdrag kommer istället som en chock för de
som har lyckan att väljas in i sektionens studienämnd, som egentligen har ett helt annat (och
också väldigt viktigt) uppdrag: studiebevakning. Detta upplägg tillämpas oss veterligen
enbart av Bergssektionen, och har många brister. Till exempel är det i nuläget inte möjligt
för de sektionsmedlemmar med intresse för att bereda val, men inte av studiebevakning, att
ägna sig åt valberedande. Dessutom tar beredandet en hel del tid från studiefrågor som
behöver behandlas.Vad värre är, kan valberedningen i nuläget inte på ett bra sätt bereda
val åt de tre viktiga poster som är förknippade med studienämnden: SNO, PAS och SOS. Vi
tror att en specialiserad valberedning kan göra valprocessen tydligare, smidigare och
roligare.
Därför yrkar vi på att föjande stadgeändringar genomförs:
Att1 §5:5:1 ändras till: Valberedningen utgörs av 3-5 personer, som väljs på SM3
Att2 Det under §6:4 ”Förtroendeposter
Att3 Det under §4:14 ”SM3 skall speciellt behandla” införs en
Att4 §4:14:3 Val av Valberedning
Att5 Det under §7 ”Sektionsorgan” införs en §7:8 ”Valberedningen” med följande
underpunkter § 7:8:1 Valberedningen ansvarar för att bereda och marknadsföra sektionens
val. § 7:8:2 Valberedningen svarar inför SM för sin verksamhet. att Valberedningen sitter på
samma verksamhetsår som styrelsen.
Vänligen Studienämnden, samt Emil Johansson

11.2 Stadgeändring för Klubbmästare

Klubbmästarens
verksamhetsår
börjar
redan
under
sommaren.
Överlämningsdokument och överlämningar är idag otillräckliga för att medla all
nödvändig kunskap för att hantera sin roll. Det finns väldigt lite marginal för misstag
som klubbmästare. Period ett är dessutom den mest utmanande perioden. Under
exempelvis mottagningen kan detta få någorlunda stora konsekvenser ifall en
festansökan inte blir godkänd eller kontakten med tillståndsenheten är bristande.
Som komplement till dokument och överlämning skulle en överlappande period
behövas. Förslaget är att sittande klubbmästare och nyvalde jobbar tillsammans
mellan SM3 och SM4. Men nyvalde Klubbmästare blir verkställande den första juli,
som resterande styrelse. Det kommer framförallt att täcka valborgspubrundan och
tentapub fyra, vilket skulle underlätta enormt för den nyvalde när det är dags att stå
på egna ben redan under mottagningens event.
Yrkande
Därmed yrkar jag på;

att1 R
 edigera stadga 4:15:1:
4:15:1 “Val av sektionsstyrelseledamöterna
klubbmästare samt KOMMA.”

Sekreterare,

5:te

ledamoten,

till:
4:15:1 “Val av sektionsstyrelseledamöterna Sekreterare, 5:te ledamoten, samt
KOMMA.”
och lägg till en ny stadga:
4:14:3 “Val av Klubbmästare.”
Stockholm, 2019-11-13
Styrelsen 2019/2020

§12 Utfrågning av kandidater till Sektionsordförande
12.1 Valberedningens utlåtande
 Studienämn... jag menar, Valberendningen har mellan den 26/2 och den 25/3
tillhandahållit ett formulär i Bergssektionens Facebookgrupp, och genom detta mottagit två
kandidaturer och två nomineringar till rollen som Bergssektionens ordförande. De
nominerade har avböjd, vilket kvarlåter oss de två frivilliga:

Julius Modin -- 1,5:an

Moa Bertling -- 1:an

Följande motiveringar har lämnats av de sökande:

Julius
Jag har sedan dag 1 känt att jag vill engagera mig i sektionen på en högre nivå än en "aktiv
medlem". Jag har tidigare engagerat mig i flera olika delar av sektionen såsom spexet, KBM
och teknikmöten. Utöver det har jag engagerat mig mycket i sakfrågor inom sektionen och
anser att jag har relativt bra koll på de besluts som tagits. Det landar i att jag nu vill ta steget
vidare och sitta i sektionens styrelse.

Ordförandeposten är en viktig post för sektionen rent administrativt. Ordföranden agerar som
en centrerad punkt för styrelsens resterande ledamöter och ser till att det som ska göras
görs. Det vill jag göra. Utöver det söker jag specifikt ordförande för att jag inte känner att
någon annan post passar mig lika bra och intresserar mig som ordförande gör. Som
ordförande kan jag ge de resterande sittande ledamöterna det stöd de kan behöva och på
så sätt engagera mig lite i allt.

Jag har suttit i ett matråd och känner nu att jag vill utveckla de kunskaper jag fick från den
tiden.

Moa
Jag söker ordförandeposten för att kunna göra skillnad i sektionen. Det gäller stora saker
som att ändra stadgar om SM så vill och små saker som att utrusta hardox för att sektionen
ska må så bra som möjligt. Jag har sett och varit det av mycket i sektionen som spexet,
KBM, studienämd och mottagning och vet hur viktig den är och vill därför vara med och
förbättra den vidare. Jag är övertygad om att jag och Carl skulle vara ett bra team (förutsatt
att han blir vald till vice) och ser fram emot att få möjligheten att arbeta med resten av nästa
års styrelse!

Nik... jag menar Stud... eh, jag menar Valberedningen uppskattar att båda kandidater
nämner sina nära band till spexet, och påminner vänligt om, att det även där finns en
styrelse de är välkomna att sitta i!

Valberedningen tycker att båda kandidaterna är väldigt lämpliga och att sektionen står inför
ett svårt val. Eftersom valberedningens uppgift är att underlätta för Bergssektionens
medlemmar har vi valt att förorda Julius Modin eftersom han verkar ha ett stort engagemang
för sektionsarbete och sitter för nuvarande inte på någon jättetung post.

12.2 Utfrågning av kandidater till Sektionsordförande
Julius Modin
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