
Proposition 11 

 
Kommentar: 

 

Styrelsen anser att utskotten inte är i behov av ett krav på att projektgrupperna ska ha minst 

ett möte per termin, utan vi anser att utskotten är tillräckligt självgående att avgöra själva när 

och hur många möten som ska ske.  

 

Styrelsen yrkar att ändra/göra tillägg på följande: 

 

Att ändra: 

§7 Utskotten 

I föreningen finns det tre aktiva utskott där respektive utskottsordförande leder arbetet. Dessa 

är Aktivitetsutskottet, Näringslivsutskottet och Utbildningsutskottet. Föreningens medlemmar 

kan fritt delta vid utskottens aktiviteter samt ingå i utskottens organisation och 

projektgrupper. Alla utskott ska kalla till minst ett medlemsmöte under terminens gång. 

Samtliga utskottsmöten ska vara öppna för alla medlemmar för att delta i planering och 

genomförande av aktiviteter. 

 

§7.1 Utskottens ekonomi 

Utskottens budgetram fastställs vid Majkollegiet och redovisas vid nästföljande Majkollegiet. 

Utskotten fattar beslut om budget utifrån den av Majkollegiet fastställda budgetramen senast 

sista (31) augusti och redovisas i samband med föreningens budget, se §6.5. Utskotten kan 

ansöka om ytterligare medel hos styrelsen. Utskottens överskott från aktiviteter tillfaller 

föreningen. Styrelsen kan fatta beslut om att dessa ska skänkas till välgörande ändamål. 

 

Till: 

 

§7 Utskotten 

I föreningen finns det tre aktiva utskott där respektive utskottsordförande leder arbetet. Dessa 

är Aktivitetsutskottet, Näringslivsutskottet och Utbildningsutskottet. Föreningens medlemmar 

kan fritt delta vid utskottens aktiviteter. samt ingå i utskottens organisation och 

projektgrupper. Alla utskott ska kalla till minst ett medlemsmöte under terminens gång. 

Samtliga utskottsmöten ska vara öppna för alla medlemmar för att delta i planering och 

genomförande av aktiviteter. 

  

§7.1 Utskottens ekonomi 

Utskottens budgetram fastställs vid Majkollegiet och redovisas vid nästföljande Majkollegiet. 

Utskotten fattar beslut om budget utifrån den av Majkollegiet fastställda budgetramen senast 

sista (31) augusti och redovisas i samband med föreningens budget, se §6.5. Utskotten kan 

ansöka om ytterligare medel hos styrelsen. Utskottens överskott från aktiviteter tillfaller 

föreningen. Styrelsen kan fatta beslut om att dessa ska skänkas till välgörande ändamål. 


