
Proposition 8 

 
Kommentar: 

 

Styrelsen anser att fotografen ska inräknas som en adjungerad post samt att möjligheten att 

forma projektgrupper ska vara tydlig i stadgarna. Vi anser även att det är lämpligt att tillägga 

till sekreterarens arbete att skriva in konsekvenser för föreningsmedlemmar så att kommande 

styrelse har tillgång till detta. 

 

Styrelsen yrkar att ändra/göra tillägg på följande: 

 

Att ändra: 

§5.12 Adjungerade förtroendeposter 

 

§5.12.1 Sekreterare 

Föreningens sekreterare ansvarar för protokollföring under styrelsemöten samt under 

utskottsmöten vid behov. I det löpande arbetet ingår också register och registrering. 

 

§5.12.2 Utbildningsutskottets mentorskapsansvariga 

Utbildningsutskottets två mentorskapsansvariga ansvarar på ett självständigt vis för 

föreningens mentorskapsverksamhet och dess utveckling. 

 

§5.12.3 Aktivitetsutskottets idrottsansvarig 

Idrottsansvarig ansvarar på ett självständigt vis för föreningens idrottsverksamhet. 

 

§5.12.4 Generaler 

Föreningens två generaler ansvarar för invigningen av föreningens nya medlemmar. 

Generalerna arbetar direkt under Föreningens ordförande, vice ordförande och skattmästare 

och är således inte medlemmar av något utskott. 

 

§5.12.5 Adjungeringar  

De poster som omnämns i §5.11 är adjungerade till föreningens styrelsemöten och har 

därmed rätt att delta vid dessa.  

 

Till: 

 

§5.15 Adjungerade förtroendeposter 
De poster som omnämns i §5.15 nedan är adjungerade till föreningens styrelsemöten och har därmed 

rätt att delta vid dessa.  
  

§5.15.1 Utbildningsutskottets mentorskapsansvariga 



Utbildningsutskottets två mentorskapsansvariga ansvarar på ett självständigt vis för 

föreningens mentorskapsverksamhet och dess utveckling. Mentorskapsansvariga kan utse en 

projektgrupp vars medlemmar adjungeras in för den valda perioden. 

  

§5.15.2 Aktivitetsutskottets idrottsansvariga 

Aktivitetsutskottets två idrottsansvariga ansvarar på ett självständigt vis för föreningens 

idrottsverksamhet. Idrottssansvariga kan utse en projektgrupp vars medlemmar adjungeras in 

för den valda perioden. 

  

§5.15.3 Generaler 

Föreningens två tre generaler ansvarar för invigningen av föreningens nya medlemmar. 

Generalerna arbetar direkt under Föreningens ordförande, vice ordförande och skattmästare 

och är således inte medlemmar av något utskott. 

 

§5.15.1 Sekreterare 

Föreningens sekreterare ansvarar för protokollföring under styrelsemöten samt under 

utskottsmöten vid behov. I det löpande arbetet ingår också register och registrering av 

medlemmar och konsekvenser för föreningsmedlemmar. 

  

§5.15.2 Fotograf 

Föreningens fotograf ansvarar för fotografering av föreningens evenemang. Fotografen får 

delta gratis vid evenemangen, men betala själv för eventuell alkoholhaltig dryck. 

  

  

§5.16 Adjungeringar 
De poster som omnämns i §5.15 är adjungerade till föreningens styrelsemöten och har därmed rätt att 

delta vid dessa.  

 


