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1 Allmänt 

1.1 Namn 
Sektionens namn är Fysiksektionen. 

1.2 Syfte 
Fysiksektionen syftar till att bedriva studiebevakning och skapa god gemenskap och glädje mellan 
studenterna vid program knutna till sektionen. Fysiksektionen syftar också till att studenternas tid vid KTH 
ska vara så utvecklande som möjligt, på ett personligt såväl som på ett professionellt plan. 

1.3 Säte 
Fysiksektionen har sitt säte i Stockholm. 

1.4 Kårtillhörlighet 
Fysiksektionen tillhör Tekniska Högskolans Studentkår, THS. 

1.5 Verksamhetsår 
Fysiksektionens verksamhetsår är 1:a januari till 31:a december. 

1.6 Emblem 
Fysiksektionen har två emblem som kan användas i olika situationer:  

 Ett kugghjul inne i vilket de fyra elementen är representerade. Kugghjulet symboliserar fysikerns 
många inriktningar och de fyra elementen symboliserar fysikerns förmåga att förstå och 
konstrolera sin omvärld.  

 Fraktur-F:et  
 

                                  
 

1.7 Färg 
Fysiksektionens färg är orange. 

1.8 Sektionsplagg 
Fysiksektionens sektionsplagg är den orangea overallen. 



Fysiksektionens Stadgar 

Antagna av SM5 2016 

2016-11-07 

Sid 8(24) 

Fysiksektionen, THS, 100 44 Stockholm, f.kth.se 

1.9 Definitioner 

1.9.1 Orange 
Orange definieras som monokromatiskt ljus med en våglängd 612,2nm. Färgen kan även beskrivas av RGB 
#FF642B, CMYK (0,000; 0.608; 0.831; 0.000). 

1.9.2 Konsulatet 
Fysiksektionens sektionslokal heter Konsulatet. 

1.9.3 Läsdag 
Läsdag är måndag till och med fredag under terminstid, inklusive tentamensperiod, dock ej helgdagar. 

1.9.4 Ferie 
Ferie är alla dagar som ligger utanför terminstid. 

1.10 Styrdokument 

1.10.1 Tillgänglighet 
Gällande stadgar och andra styrdokument skall finnas tillgängliga för samtliga sektionsmedlemmar på 
sektionens officiella webbplats. Aktuella original av alla gällande styrdokument skall även förvaras av 
styrelsen på säker plats.  

1.10.2 Tolkning 
Skulle tveksamhet uppstå angående dessa stadgar, tolkas dessa av SM. Mellan SM tolkas stadgarna, i 
stigande företrädesordning, av styrelsen och revisorerna. Sådan tolkning skall dock alltid prövas på 
nästföljande SM. 

1.10.3 Konflikt 
Vid konflikt mellan dessa stadgar eller andra av sektionens styrdokument och THS stadgar eller andra 
styrdokument skall THS föreskrifter äga företräde. Om sådan konflikt uppmärksammas åligger det 
styrelsen att snarast inkomma till SM med proposition om nödvändiga ändringar. 

1.10.4 Stadgar 

1.10.4.1 Stadgeändring 

Stadgarna ändras genom likalydande beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande SM med 
minst fyra (4) veckors mellanrum, varav minst det ena måste vara ett ordinarie enligt 3§. Styrelsen skall föra 
upp fråga om andra läsning av vilande stadgeändring på kallelse och föredragningslista till nästa SM. Vid 
beslut om stadgeändring åligger det styrelsen att genomföra den. 

1.10.4.2 Dispens från Stadgarna 

Dispens från bestämmelse i dessa stadgar kan beviljas om SM enhälligt beslutar så. Dispens får dock ej 
medges för 1§ och ej heller om det är till nackdel för enskild sektionsmedlem. Beslut om dispens skall 
motiveras i mötesprotokollet. 

1.10.5 Reglemente 

1.10.5.1 Ändamål 

Reglementet reglerar sektionsverksamheten där stadgarna ej är tillräckligt utförliga. Reglementet är alltid 

underordnat stadgarna. 
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1.10.5.2 Reglementeändring 

Reglementet kan ändras genom beslut på ett SM. Punkter som måste finnas enligt stadgarna kan dock inte 
avskaffas utan stadgeändring. 

1.10.6 Promemoria 
Promemoria, eller PM, är en samling mer informella bestämmelser eller redogörelse för olika delar av 
sektionen. De gällande PM:n tas upp i reglementet. 

1.10.7 Policydokument 
Sektionen har även ett antal policydokument som reglerar verksamheten. De gällande policydokumenten 
tas upp i reglementet. 

1.11 Firmateckning 
Fysiksektionens ordförande och kassör tecknar firman var och en för sig. Styrelsen kan utse andra att 
teckna en nämnds, eller liknande verksamhets, firma. Sådant beslut ska meddelas på nästa sektionsmöte. 
Den som har sådan rätt att teckna firma äger rätt att företräda sektionen som firmatecknare i de ärenden 
som rör nämnden, eller den liknande verksamheten. 

1.12 Organ 
Fysiksektionens organ är:  

 sektionsmöte (SM) 

 styrelsemöte (STYM) 

 sektionsordförande 

 nämnder 

 råd 

 revisorerna 

 övriga funktionärer 

1.13 Beslutsnivåer 
Beslut fattas med enkel majoritet(hälften av rösterna), förutom där det stadgats kvalificerad majoritet(två 
tredjedelar av rösterna), enhällighet(samtliga röster) eller annan explicit angiven bråkdel. 

1.14 Utträde och upplösning av sektionen 
För beslut om upplösning av sektionen krävs beslut med kvalificerad majoritet av sektionsmötet på två 
sektionsmöten, på varandra följande verksamhetsår. 

Vid upplösning av sektionen tillfaller all egendom och kapital en stiftelse med avsikt att stödja studenter 
vid KTH som studerar teknisk fysik eller närliggande utbildning. Vid utträde ur sektionen kan utträdande 
minoritet inte begära del av sektionens kapital eller egendom. 

1.15 Officiella informationskanaler 
Information som anslås skall sättas upp i minst A4-format på väl synlig plats i sektionslokalen, samt göras 
tillgänglig för samtliga sektionsmedlemmar på sektionens officiella webbplats. Om sektionslokalen inte är 
tillgänglig behöver information bara göras tillgänglig på webbplatsen. 
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1.16 Ansvar 
För beslut fattat vid sammanträde är närvarande ledamot ansvarig om hen inte reserverat sig. Ledamot är 
dock inte personligen ekonomiskt ersättningsskyldig såvida han eller hon inte gjort sig skyldig till brott, 
grov oaktsamhet eller uppsåt. 
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2 Medlemskap 
Medlem i Fysiksektionen är: 

 studerandemedlem 

 seniormedlem 

 gästmedlem 

 hedersmedlem 

 nØllemdlem 

2.1 Studerandemedlem 
Studerandemedlem är medlem i THS som enligt THS föreskrifter tillhör Fysiksektionen.  

2.1.1 Rättigheter 
Studerandemedlem äger rätt att: 

 deltaga med närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt på SM 

 få motion eller interpelation behandlad av SM 

 kandidera till samtliga förtroendeuppdrag inom sektionen 

 närvara på styrelsemöte med yttranderätt såvida det inte beslutats om lyckta dörrar 

 av Fysiksektionen köpa overall 

2.2 Seniormedlem 
En person som varit studerande under minst två (2) år på program som vid tillfället varit anslutna till 
Fysiksektionen enligt THS föreskrifter, har rätt att efter avslutade eller definitivt avbrutna studier vid 
programmet kvarstå som seniormedlem av sektionen.  

2.2.1 Rättigheter 
Seniormedlem äger rätt att: 

 närvara med yttranderätt på SM 

 kandidera till posten som revisor 

 närvara med yttranderätt på styrelsemöte  

2.3 Gästmedlem 
Annan student som är medlem av THS och som har engagerat sig i sektionens arbete kan genom 
styrelsebeslut utses till gästmedlem. Gästmedlemskap gäller läsårsvis och måste förnyas. Faller beslutet om 
Gästmedlemskap noteras varken förslag eller beslut i protokollet. 

2.3.1 Rättigheter 
Gästmedlem äger rätt att: 

 nävara med yttrande- och yrkanderätt på SM 

 få motion eller interpelation behandlad av SM 

 kandidera till förtroendeuppdrag inom Fysiksektionen som inte är del av studiebevakning, 
mottagningsverksamhet, sektionsstyrelse eller revision. 

 av Fysiksektionen köpa overall. 
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2.4 Hedersmedlem 
Sektionen må, genom proposition, till hedersmedlem utse person som synnerligen främjat sektionens 
intressen och strävanden. Hedersmedlem utses av SM med kvalificerad majoritet. Faller förslag om 
hedersmedlem noteras varken förslag eller beslut i protokoll. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. 

2.4.1 Rättigheter 
Hedersmedlem äger rätt att närvara med yttranderätt på sektionsmöte och styrelsemöte. 

2.5 nØllemedlem 
Endast för nyligen antagen till utbildning knuten till sektionen. Medlemskap gäller från uppropet fram till 
30:e september. 

2.5.1 Rättigheter 
nØllemdlem äger rätt att: 

 närvara med yttranderätt på sektionsmöte och styrelsemöte. 
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3 Sektionsmötet 

3.1 Ändamål 
Sektionsmötet, SM, är sektionens högsta beslutande organ.  

3.2 Sammansättning 
Samtliga THS ordinarie medlemmar har närvarorätt vid SM. Utöver detta tillkommer följande rättigheter: 

 Samtliga studerandemedlemmar har närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt 

 Sektionens revisorer samt gästmedlemmar har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt 

 Senior- och hedersmedlemmar samt ledamöter i THS Kårstyrelse, Kårledning eller sakrevisorer 
har närvaro- och yttranderätt 

Dessutom kan SM adjungera in utomstående med närvaro- och, eventuellt, även yttranderätt. 

3.3 Voteringsmetod 
Omröstningar på SM sker öppet, så länge ingen medlem begär sluten votering, eller det är ett personval. 
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. 
Vid beslut får endast två förslag ställas mot varandra. Finns det fler förslag måste förberedande voteringar 
genomföras, undantaget om det på direkt fråga från mötesordförande finns enhälligt stöd för ett förslag. 

3.4 Uppgifter 
SM:s uppgifter är att: 

 välja sektionsfunktionärer som inte väljs vid förtidsval 

 genomföra fyllnadsval vid behov, även till poster som vanligen väljs vid förtidsval 

 ta ställning till valförfarandet av förtidsval 

 fastställa budget och verksamhetsplan för sektionen 

 granska funktionärers och revisorers berättelser samt sektionens ekonomiska 
redovisning 

 ta ställning till ansvarsfrihet för styrelsen 

 löpande granska och godkänna protokoll från styrelsemöten och tidigare sektionsmöten 

 besluta om motioner och propositioner till SM 

3.5 Beslutsmässighet 
SM är beslutsmässigt mellan kl. 09.00 och kl. 23.00 då minst femton (15) studerandemedlemmar är 
närvarande. 

3.6 Beslut 
Beslut kan endast fattas i fråga som antingen enligt stadgarna skall behandlas eller berörs av proposition 
eller motion. Beslut fattas med enkel majoritet såvida inget annat stadgats. Vid lika röstetal har 
mötesordföranden utslagsröst, förutom vid personval då lotten avgör.  

Ingen får delta i beslut eller leda sammanträdet när frågan om ansvarsfrihet för hen själv behandlas. 
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3.6.1 Fullmakt 
Studerandemedlem äger rätt att representera maximalt en (1) annan studerandemedlem i beslut vid 
sektionsmöte genom skriftlig fullmakt. 

3.6.2 Reservation 
Varje röstberättigad deltagare på SM kan reservera sig mot fattat beslut. Reservation anmäls i samband med 
beslutet, och lämnas in skriftligen till mötessekreteraren senast 24 timmar efter mötets avslutande. 
Reservationer skall föras in i protokollet.  

Samtliga närvarande röstberättigade deltagare på SM är ansvariga för beslut tagna av SM, såvida inte hen 
har reserverat sig. Sådan deltagare är dock inte personligen ekonomiskt ersättningsansvarig, såvida inte hen 
gjort sig skyldig till brott, grov oaktsamhet eller haft sådant uppsåt. 

3.6.3 Ekonomiska belopp 
SM kan besluta om större ekonomiska belopp än vad som ursprungligen angivits i motionen endast under 
förutsättning att motet är enhälligt. 

3.7 Protokoll 
Vid SM skall minst beslutsprotokoll föras av mötessekreterare. Protokoll skall justeras av mötesordförande 
jämte två (2) av mötet utsedda justerare. Till protokollet skall föras närvarolista som minst anger antal 
studerandemedlemmar närvarande vid mötets början, slut samt in- och utpassering. Även närvarolista med 
övriga deltagare skall föras.  

Justerat protokoll skall anslås i sektionslokalen och finnas tillgängligt för sektionens medlemmar senast 
fjorton (14) dagar efter mötets avslutande. Justerat protokoll tillsänds THS Kårstyrelse inom fjorton (14) 
dagar från det att mötet ägt rum. 

3.8 Kallelse 

3.8.1 Ansvar 
Styrelsen kallar till ordinarie och extra sektionsmöte. Extra sektionsmöte ska hållas inom 20 läsdagar om 
minst 20 studerandemedlemmar, sektionsrevisorerna, THS Kårstyrelse eller THS sakrevisorer så begär. 

Kallelse till SM skall anslås enligt de officiella informationskanalerna senast tio (10) läsdagar före det att 
mötet äger rum. 

3.8.2 Slutgiltig föredragningslista 
Preliminär föredragningslista tas ned och ersätts med en slutgiltig föredragningslista senast två (2) läsdagar 
före det att mötet äger rum. Endast beslutsfrågor på den slutgiltiga föredragningslistan kan beslutas om på 
mötet. 

3.9 Interpellation, motion och proposition 
Motion till SM skall vara styrelsen tillhanda senast 5 läsdagar före SM. Interpellation skall vara styrelsen 
tillhanda senast 10 läsdagar före SM. Styrelsen skall sträva efter att skriftligen besvara samtliga motioner. 

Förslag från styrelsen benämns proposition. 

Interpellation skall besvaras skriftligen av den funktionär den ställts till, eller av styrelsen om den ställts till 
dem.  

Styrelsen ansvarar för att motioner, interpellationer, svar på dessa samt propositioner anslås tillsammans 
med föredragningslistan senast 4 läsdagar före SM. 
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3.9.1 Följdmotion 
Följdmotion skall vara styrelsen tillhanda senast 3 läsdagar före SM. Följdmotion jämställs med motion. 

3.10 Sammanträden 
Det skall förflyta fem läsdagar mellan två på varandra följande SM. SM skall om möjligt hållas på en läsdag 
och får inte hållas under tentamensperiod eller ferie.  

I enlighet med sektionens eventuella humor bör SM om möjligt hållas på dagar vars datum utgör primtal 

vid tidpunkter som också de utgör primtal. 

3.10.1 Ordinarie SM 
Som ordinarie SM räknas de SM som regleras i reglementet, samt övriga, av styrelsen, utlysta ordinarie SM. 
Som ordinarie SM räknas ej extra SM. Det skall hållas minst två (2) ordinarie SM per termin. 

3.10.2 Extra SM 
Styrelsen kan, själv eller på anmodan, kalla till extra SM. Extra SM kan endast behandla den eller de frågor 
som angivits i kallelsen, således behandlas ej övriga motioner, interpellationer eller propositioner. Frågor 
som väcks automatiskt skall inte heller väckas på Extra SM, t.ex. fyllnadsval. Dock kan övrig fråga väckas. 
Kallelse till Extra SM skall behandlas enligt 3§ 8.1 senast fem (5) läsdagar innan mötet för att mötet skall 
anses vara behörigt utlyst. 

3.11 Ajournering 
Om det misstänks att SM kommer behöva ajourneras skall reservtid och plats finnas på kallelsen. 
Reservtiden skall vara senast fem (5) läsdagar efter den ordinarie tiden för mötet. Mötesordförande äger då 
rätt att ajournera mötet till angivna reservtid. För kortare ajournering där mötet fortsätter samma dag 
behöver inte reservtid och plats finnas på kallelsen, men dessa skall annonseras av mötesordförande när 
mötet ajourneras. 
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4 Styrelsen 

4.1 Ändamål 
Ändamål: Fysiksektionens styrelse benämns Styret och är sektionens högsta verkställande organ. Styrelsen 
är ansvarig inför SM för sin verksamhet. 

4.2 Sammansättning 
Styrelseposterna är sju (7) stycken och fördelas enligt följande: 

 Ordförande 

 Vice Ordförande 

 Kassör 

 Sekreterare 

 Ledamot med ansvar för näringslivsfrågor 

 Ledamot med ansvar för studiesociala och JML-frågor, tillika studerandeskyddsombud 

 Ledamot med ansvar för utbildningsfrågor 

4.3 Mandatperiod 
Samtliga styrelseledamöters mandatperiod är det för sektionen stadgade verksamhetsår. 

4.4 Uppgifter 
Det åligger Styret att: 

 sköta Fysiksektionens löpande ärenden 

 verkställa av SM fattade beslut 

 förvalta sektionens ekonomiska medel och utse teckningsrättsinnehavare för sektionens 
konton 

 fungera som samordnare mellan Fysiksektionens olika nämnder 

 representera Fysiksektionen mot KTH och omvärlden 

 sammankalla och organisera sektionsmöten i enlighet med vad som stadgats därvid 

 efter skriftlig begäran från en av SM vald funktionär entlediga densamme 

 svara för att verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och årsbokslut upprättas 

 besluta om uppstartade projekt ska vara bokföringspliktiga 

 vid behov och efter majoritetsbeslut vid styrelsemöte tillförordna intresserad 
sektionsmedlem till vakant post inom sektionen. Styret får dock ej tillförordna 
styrelseledamot, sektionsrevisor eller valberedare 

 vid behov och efter majoritetsbeslut vid styrelsemöte utöva ordförandeskap för nämnd i 
dess ordförandes ställe 

 efter majoritetsbeslut tillsätta poster som regleras av Reglementet och inte väljs via 
förtidsval eller SM-val 

 tillse att sektionen har en fullgod skyddsorganisation 

4.5 Styrelsemöte 
Styrelsen skall sammanträda minst tre (3) gånger per termin. Sammanträden skall, om möjligt, hållas under 
terminstid med undantag för tentamens- eller omtentamensperiod. Fysiksektionens styrelsemöte benämns 
STYM. 
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Till STYM har alla styrelseledamöter närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt. Sektionens revisorer har 
närvaro-, yttrande- och yrkanderätt. Samtliga sektionsmedlemmar, THS Kårstyrelse och THS Kårledning 
har närvaro- och yttranderätt. STYM kan även adjungera in utomstående med yttrande- och/eller 
närvarorätt. 

4.5.1 Kallelse 
Styrelsens sekreterare eller ordförande kallar till STYM. Kallelsen skall anslås i sektionslokalen samt skickas 
med e-post till styrelseledamöterna och sektionens revisorer senast 5 läsdagar före mötet. 

Föredragningslista och övriga handlingar skall anslås senast 1 läsdag innan STYM. Kompletterande 
handlingar kan skickas ut samma dag som mötet hålls. 

4.5.2 Beslut 
STYM är beslutsmässigt när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga 
tillsatta ledamöter. Då för beslutsmässighet minsta antalet ledamöter är närvarande fordras kvalificerad 
majoritet för beslut. Mötet skall även vara behörigt utlyst enligt 4.5.1. Vid lika röstetal har mötesordförande 
utslagsröst. 

4.5.3 Protokoll 
På STYM skall minst beslutsprotokoll föras. Protokollet skall justeras av mötesordföranden jämte en av 
mötet utsedd justerare. Protokollet skall anslås i sektionslokalen i justerat skick senast 14 dagar efter mötet. 
Justerat protokoll skall även rapporteras till nästkommande SM. 

4.5.4 Lyckta dörrar  
STYM kan vid behov besluta om lyckta dörrar, vilket utestänger samtliga utan yrkanderätt. Detta kräver ett 
enhälligt beslut och ska motiveras i protokollet. 

4.6 Brådskande ärenden 
I brådskande fall äger Styret rätt att utöva SM:s befogenheter. Styret äger dock ej därigenom rätt att ändra 
stadgar eller reglemente eller att bevilja dispens från stadgarna. Beslut enligt detta stycke skall prövas på 
nästföljande SM. 

I brådskande fall äger ordförande rätt att utöva Styrets befogenheter. Ordförande äger dock ej därigenom 
rätt att utöva SM:s befogenheter enligt första stycket eller att besluta om utgifter överstigande 2000 SEK. 
Beslut enligt detta stycke skall prövas på nästföljande styrelsemöte. 

4.7 Ställföreträdande sektionsordförande 
Om sektionsordförande är oförmögen att göra så, utövar vice sektionsordförande dennes befogenheter, 
och fullgör dennes plikter. 

4.8 Per capsulam-beslut 
Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utan att styrelseledamöterna deltar i ett styrelsemöte. Vid 
per capsulam beslut gäller kvalificerad majoritet och att beslut prövas på nästkommande styrelsemöte. 
Styret ska kontakta revisorerna med information om beslutet som tagits. Vid utövande av SM:s 
befogenheter ska information om beslutet också anslås i sektionslokalen.  
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5 Organisation 

5.1 Nämnder 

5.1.1 Ändamål 
En nämnd är ett officiellt sektionsorgan med syfte att ansvara för en specifik del av sektionens verksamhet. 
Nämnder driver sin verksamhet självständigt inom ramen för av SM och Styret fattade beslut. Nämnder är 
de som upptas i Reglementet. 

5.1.2 Sammansättning och verksamhet 
En nämnds sammansättning och verksamhet regleras av reglementet. 

5.1.2.1 Nämndordförande 

För varje nämnd skall det finnas en eller flera funktionärer som är ordförande. Nämndens ordförande är 
ansvarig för nämndens verksamhet samt att dess reglemente hålls aktuellt. Ifall nämnden har fler än en 
ordförande kan nämndens verksamhet delas upp så att varje ordförande är ansvarig över en del av 
verksamheten. 

5.1.2.2 Attesträtt 

Om inte annat beslutas av STYM eller SM så gäller det att: 

 en nämnds ordförande har sakattesträtt över verksamhetsområdet som tillhör nämnden 

 om nämnden även har en egen kassör har denne ekonomisktattesträtt, annars sköts 
nämndens ekonomi av sektionskassören 

5.1.3 Skyldigheter 
Nämnd är skyldig att upprätta verksamhetsberättelse, samt även annars på anmodan från Styret eller SM 
fullständigt redovisa sin verksamhet för densamme. Styret äger rätt att ålägga varje nämnd att vidta viss 
åtgärd eller utreda viss fråga, om denna kan anses ligga inom nämndens verksamhetsområde. Nämnder 
förväntas alltid vara representerade på SM. 

5.1.4 Obligatoriska nämnder 
Det skall finnas en studienämnd och en mottagningsnämnd. 

5.2 Funktionärer 

5.2.1 Ändamål 
Funktionär är den som av SM, STYM eller vid förtidsval har valts till ett förtroendeuppdrag. En 
funktionärs verksamhet och uppdrag regleras i reglementet. 

5.2.2 Skyldigheter 
Funktionär ansvarar för sitt verksamhetsområde samt för att funktionärens del av reglementet hålls 
aktuellt. Funktionär är skyldig att löpande hålla Styret informerat om sitt verksamhetsområde, samt att på 
anmodan från Styret eller SM fullständigt redovisa sin verksamhet för densamme. 

5.2.3 Mandatperiod 
Funktionärs mandatperiod sammanfaller med verksamhetsår om inget annat är föreskrivet i dessa stadgar 
eller reglementet. Ordinarie val skall hållas på mandatperiodens sista ordinarie SM alternativt med 
förtidsval vars resultat offentliggörs på mandatperiodens sista ordinarie SM. 
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5.2.4 Obligatoriska funktionärer 
Obligatoriska funktionärer är styrets ledamöter, två (2) revisorer, samt nämndordförande för nämnder 
under 5.1.4. 

5.3 Projekt 

5.3.1 Ändamål 
Ett projekt är ett tillfälligt sektionsorgan med syfte att genomföra för projektet avsatt ändamål. Projekt 

driver sin verksamhet självständigt inom ramen för av SM och Styret fattade beslut. 

5.3.2 Krav på omsättning 
För att räknas som projekt bör försläget ha en omsättning på minst 10.000 kr. SM kan fortfarande starta 
projekt med omsättning under 10.000kr, men detta bör räknas som undantag. 

5.3.3 Uppstart 

5.3.3.1 Nya projekt 

Nya projekt startas genom SM-beslut. I förslag till beslut ska projektnamn, syfte, budget, verksamhetsplan 
och en ungefärlig tidsplan finnas med. Projektledare kan antingen väljas direkt av SM genom fri 
nominering eller genom val med samma procedur som för övriga funktionärer på nästkommande SM. 

5.3.3.2 Återkommande projekt 

Projekt som Styret anser är regelbundet återkommande kan startas utan SM-beslut. De startas då istället 
genom beslut på STYM med en kort motivering innehållande referens till minst ett väldigt likartat tidigare 
projekt samt en uppskattning av de uppgifter, bortsett från budget, som krävs för att starta ett nytt projekt. 
Val av projektledare ska ske på nästkommande SM enligt samma procedur som för övriga 
funktionärsposter som väljs med SM-val. Vald projektledare åläggs att inkomma med motion innehållandes 
budget samt verksamhetsplan för projektet till första möjliga SM efter valet, såvida SM inte redan beslutat 
om dessa för denna projektomgång. Om projektledarposten vakantsätts läggs aktuell projektomgång 
automatiskt ned. 

5.3.4 Avslutning 
Efter att projektets verksamhet är genomförd ska projektledare snarast möjligt överlämna avslutad 
bokföring och verksamhetsberättelse till Styret, med undantag om Styret beslutat att projektet inte var 
bokföringsskyldigt. På nästkommande STYM ska frågan om formellt avslutande av projektet tas upp. 
STYM äger rätt att besluta om avslutande av projekt även om projektledare inte överlämnar bokföring och 

verksamhetsberättelse inom skälig tid. 

5.3.5 Projektledare 
För varje projekt skall det finnas en eller flera personer som är projektledare. Som projektledare kan bara 
räknas sektionsmedlem som tillsatts av SM. Projektledare kan formellt ha en annan titel om den har 
godkänts av SM eller STYM. 

5.3.5.1 Skyldigheter 

Projektledare är ansvarig för projektets verksamhet, ekonomi samt val av projektmedlemmar om inte annat 
beslutas av SM. Projektledare är skyldig att på anmodan från Styret eller SM fullständigt redovisa projektets 
verksamhet och ekonomi för densamme. 

5.3.5.2 Rättigheter 

Styret ansvarar för att projektledare i aktiva projekt får ta del av samma information som sektionens 
funktionärer samt att även dessa bjuds in till funktionärsmiddagar och liknande tillställningar. Styret äger 
rätt att fritt bedöma vilka projekt som anses vara aktiva. 
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5.3.6 Bokföringsskyldighet 
STYM kan besluta att ett projekt inte är bokföringsskyldigt, i vilket fall sektionskassören ansvarar för 
projektets bokföring. Sådant beslut skall rapporteras till nästkommande SM. 

5.4 Entledigande 
En funktionär kan begära att bli entledigad från sin förtroendepost till styrelsen. Entledigandebegäran ska 
inkomma skriftligt och innehålla datum då entledigandet önskas träda i kraft. Till nästkommande SM 
ansvarar Styret över att entlediganden rapporteras och fyllnadsval till motsvarande post lyses. 

5.4.1 Misstroendeförklaring 
En medlem kan begära att misstroendeförklara en funktionär genom motion till SM. Beslut om sådan 
motion fattas med kvalificerad majoritet. När sådant beslut tagits bör fyllnadsval utlysas så snart som 
möjligt. 
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6 Val 

6.1 Valförfarande 
Samtliga poster tillsätts efter antalet röster i fallande ordning, med att den kandidat som fått flest röster 
tillsätts först. Samtliga funktionärsval vid SM eller förtidsval sker med sluten omröstning, såväl ordinarie 
som fyllnadsval. Röster på oanmälda kandidater anses ogiltiga.  

6.1.1 Vakantsättning 
Som valbart alternativ till varje post skall "Vakantsättning" finnas på valsedeln. Vid rösträkning räknas 
vakantsättning som en kandidat. Vid lika röstetal mellan vakantsättning och en kandidat vinner kandidaten. 
Om vakantsättning får fler röster än en kandidat, förlorar den kandidaten valet oavsett hur många platser 
som finns kvar att tillsätta. Att vakantsätta en post är likställt med att bordlägga valet till nästkommande 
SM. 

6.1.2 STYM-val 
Undantag för 6.1 är STYM-val. Under STYM-val följs vanlig beslutsprocess som för andra ärenden. 

6.2 Valberedning 

6.2.1 Ändamål 
Valberedningen skall förbereda samtliga förtidsval. 

6.2.2 Sammansättning 
Valberedningen skall bestå av fyra (4) ledamöter. En av dessa ledamöter skall dessutom vara 
sammankallande för valberedningen. 

6.2.3 Mandatperiod 
Valberedningens mandatperiod gäller terminsvis under terminer då förtidsval hålls. Val till valberedningen 
sker enligt 6§ 4 och skall hållas på första SM för termin då förtidsval hålls.  

6.3 Förtidsval 

6.3.1 Kandidatur 
Vid förtidsval sker kandidatur under kandidatursperiod bestämd av valberedningen. Kandidaturperioden 
skall löpa över minst tio (10) läsdagar och avslutas innan röstningsperioden öppnas. Det skall vara möjligt 
att kandidera genom att meddela valberedningen skriftligen via e-mail. Andra former av kandidatur kan 
också tillämpas om så bestäms av reglementet eller valberedningen.  

Om en post saknar kandidater när kandidaturperioden är slut, sker val och kandidatur på nästkommande 
sittande SM. Det är dock inte möjligt att kandidera till en post som redan har så många anmälda kandidater 
som tillgängliga platser efter att kandidaturperioden är slut. 

6.3.2 Röstning 
Röstning sker under röstningsperiod bestämd av valberedningen. Röstningsperioden skall löpa över minst 
fem (5) läsdagar. Valurnan ska finnas tillgänglig minst under dessa dagars luncher. Valförfarandet skall ske 
enligt 6§ 1. 

6.4 SM-Val 
Vid SM-Val sker både kandidatur och omröstning direkt på mötet. Valförfarandet som beskrivs av 6§ 1 
gäller vid SM-Val. 
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6.4.1 Fyllnadsval 
Fyllnadsval sker på sittande SM. Alla bordlagda val betraktas som fyllnadsval. 

6.5 STYM-val 
Vissa poster och uppdrag kan väljas av STYM. Under dessa val gäller ej valförfarande som beskrivs av 6.1, 
utan vanlig STYM-beslutsprocess följs. Poster valda av STYM regleras av Reglementet. 
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7 Revision 

7.1 Revisorer 
Fysiksektionens revisorer är de två (2) revisorer som valts av SM. 

7.1.1 Mandatperiod 
Mandatperioden för revisorerna är om två (2) verksamhetsår, från 1 juli till 30 juni. Revisorernas 

verksamhetsår överlappar varandra 

7.1.2 Befogenheter 
Revisorerna äger rätt att: 

 närhelst de så önskar ta del av samtliga räkenskaper, protokoll och andra handlingar 

 begära och erhålla upplysningar rörande verksamhet och förvaltning 

 bevaka samtliga sektionsorgans sammanträden med yttrande och yrkanderätt 

 kalla till möte med samtliga sektionsorgan. 

7.1.3 Uppgifter 
Det åligger revisorerna att: 

 fortlöpande granska sektionens förvaltning och verksamhet, samt verka för en väl 
fungerande internkontroll i styrelsens och de ekonomiskt ansvarigas arbete 

 senast 8 läsdagar före de SM vid vilka fråga om ansvarsfrihet behandlas anslå 
revisionberättelse i sektionslokalen samt inlämna revisionberättelse till Styret. 
Revisionsberättelse skall undertecknas av minst en revisor 

7.2 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 
Styrelsen och de av sektionens nämnder som har egen ekonomi skall inkomma till revisorerna med 
ekonomisk rapport för vårterminen senast 15:e september, samt ekonomisk redovisning av avslutat 
verksamhetsår senast 1:a februari. Verksamhetsberättelse skall också anslås av författarna i sektionslokalen 
senast vid samma tidpunkt. 

7.3 Entlediganden 
Om förtroendevald entledigas före verksamhetsårets slut skall revisorerna ta ställning till huruvida revision 
skall ske omedelbart eller till nästkommande SM då revision behandlas. 
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8 Ekonomi 

8.1 Stadgereglerade fonderade medel 
Med fonderade medel avses pengar med särskilt syfte och som kan disponeras efter bestämda regler. 
Fonderna reglerade i dessa stadgar är: 

 Grundfonden 

 Investeringsfonden 

 Jubileumsfonden 

 Buffertfonden  

Andra fonder regleras när de upprättas. 

8.1.1 Grundfonden 
Grundfonden är tiotusen (10 000) SEK. Likvida medel skall alltid uppgå till minst ett belopp motsvarande 
grundfonden. Dessa medel får endast i nödfall disponeras efter beslut med kvalificerad majoritet på SM. 

8.1.2 Investeringsfonden 
Investeringsfonden motsvarar medel avsedda för utgifter för inventarier och liknande med långsiktig 
verkan, eller för lån till verksamhet som står i överenskommelse med sektionens ändamål. Ianspråktagande 
av investeringsfonden beslutas av STYM. Totalt utlånat belopp får ej överstiga odisponerad 

investeringsfond. 

8.1.3 Jubileumsfonden 
Jubileumsfondens syfte är undvika att ett enskilt års budget belastas onödigt hårt de år då Fysiksektionen 
jubilerar. Därför kan SM välja att avsätta pengar till jubileumsfonden. Dessa pengar får tas i anspråk till 
jubileumsfirande efter Styrelsebeslut det år då jubileumsfirandet sker. Övriga anspråk på de medel som är 
avsatta i jubileumsfonden disponeras av SM. Då fondens pengar inte är ämnade att användas varje år är det 
lämpligt att pengarna placeras med detta i åtanke. 

8.1.4 Buffertfonden 
Buffertfondens syfte är att skydda sektionen mot ekonomiska svårigheter under år med underskott. Den 
bör alltid uppgå till 10% av föregående års omsättning. Ianspråktagande av buffertfonden kan göras med 
ett enhälligt beslut av Styret. 

8.2 Resultat 
Vid bokslutet benämns resultatet från det gångna verksamhetsåret årets resultat. Vid det nya årets ingång 
överförs årets resultat till föregående års resultat. Föregående års resultat disponeras enligt beslut på 
revisions-SM. 

För beslut om föregående års resultat krävs proposition. Högst prioritet har Grundfonden följt av 
Buffertfonden. Därefter är riktlinje för eventuellt ytterligare överskotts disposition att avsätta 50% till 
investeringsfonden och att avsätta 25% till jubileumsfonden. 


