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FÖREDRAGNINGSLISTA - SEKTIONSMÖTE 2 2017
1. Formalia
1.1 Mötets öppnande
1.2 Mötets behöriga utlysande
1.3 Adjungeringar
1.4 Val av justerare tillika rösträknare
1.5 Fastställande av föredragningslistan
1.6 Föregående sektionsmötesprotokoll
1.7 Anmälan av övriga frågor

2. Rapporter
2.1 Styrelsen rapporterar
2.2 Ledningsgruppen rapporterar
2.3 Revisorerna rapporterar
2.4 Mottagningsansvariga rapporterar
2.5 KF-representanterna rapporterar
2.6 THS-Centralt rapporterar
2.7 IST rapporterar
2.8 Övriga rapporter

3. Motioner
3.1 Ändringar av Praxis
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4. Behandling av ansvarsfrihet för Styrelsen och
LedningsGruppen 2016
5. Val av funktionärer
5.1 ARMA
5.2 Alumnikontakt
5.3 Ph. D
5.4 Skyddsombud
5.5 TFNR
5.6 Valfångare

6. Val av Kjölswyn
7. Val av mottagare av Flygsektionens pris för bästa
lärarinsats
8. Övriga frågor
9. Skål för Järnet och Kolfibret
10.35 Öl och mackor till minne av Vpl. Johannesson
10. Mötets högtidliga avslutande med omedelbar
avmarsch till Tennstopet
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KJÖLSWYNSVAL - SEKTIONSMÖTE 2 2017
Beskrivning av val till Kjölswynsordern
För att bli vald till Kjölswynsordern ska den nominerade uppfylla följande:
a) Minst 50 % av mötesdeltagarna ska rösta antingen för eller emot den nominerade.
b) Den nominerade måste få minst 50 % ”ja” av de avlagda icke blanka rösterna.
Exempel:
80 flygare deltar på mötet.
35 st röstar ”ja” till att Nominerad A ska bli Kjölswyn, 20 st röstar ”nej”.
Nominerad A bli då vald till Kjölswyn, eftersom både villkor a) och b) är uppfyllda.
20 st röstar ”ja” till att Nominerad B ska bli Kjölswyn, 19 st röstar ”nej”.
Nominerad B blir inte vald till Kjölswyn, eftersom villkor a) ej är uppfyllt.
30 st röstar ”ja” till att Nominerad C ska bli Kjölswyn, 40 röstar ”nej”.
Nominerad C blir inte vald till Kjölswyn, eftersom villkor b) ej är uppfyllt.
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MOTION - SEKTIONSMÖTE 2 2017
Ändringar av Praxis
Bakgrund
Praxis är ett av sektionens tre främsta styrande dokument och beskriver bland annat hur sektionens
verksamhet bedrivs och olika posters uppgift och syfte. I dagsläget finns inga tydliga bestämmelser eller regler
kring hur ändringar av praxis får ske.
Det som finns angett kring kontinuerliga uppdateringar av praxis är följande från Verksamhetsplanen 2017
“Styrelsen ska tillsätta en grupp ur styrelsen valda medlemmar som ska uppdatera Praxis, Reglemente och
Stadgar efter sektionsbeslut.”.
Detta anser vi inte vara tillräckligt utan vi anser det nödvändigt att sätta tydliga regler kring hur detta bör ske.
Utöver detta anser vi även att det ska vara väl synligt hur detta ska gå till och vi tycker därför att information
om detta ska tidigareläggas i Praxis så att det blir svårare att missa, istället för att den ska ligga på sida 148.

Yrkande
Med anledning av ovanstående yrkar vi
Att 1.

Praxisändringar flyttas till sida 2 i praxis. Listan med utförda praxisändringar, som idag finns under
underrubriken “Utförda ändringar i Praxis”, ska vara kvar under rubriken “Utförda ändringar i Praxis”.
Dock ska sidplatsen uppdateras enligt bokstavsordning.

Att 2.

Om Att 1 bifalles ändra första stycket under rubriken “Praxisändringar” från
“Förändringar av Praxis skall registreras under följande rubrik, de ingrepp som utföres skall
klassificeras enligt nedanstående definitioner, de förändringar av praxis som faller in under ”stavfel”
behöver icke registreras”
till
“Förändringar av praxis ska registreras under rubriken “Utförda Ändringar i Praxis”. En förändring av
praxis som bidrar till en ändring av syfte för en funktionärspost eller ändring av hur sektionen bedriver
sin verksamhet är giltig om den beslutas med relativ majoritet på ett sektionsmöte eller öppet
styrelsemöte. Då inkluderas även införande eller avförande av en post.
De ingrepp som utföres skall klassificeras enligt nedanstående definitioner. De förändringar av praxis
som faller in under “stavfel” behöver icke registreras.”

Att 3.

Om Att 1 faller ändra första stycket under rubriken “Praxisändringar” från
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“Förändringar av Praxis skall registreras under följande rubrik, de ingrepp som utföres skall
klassificeras enligt nedanstående definitioner, de förändringar av praxis som faller in under ”stavfel”
behöver icke registreras”
till
“Förändringar av praxis ska registreras under följande rubrik. En förändring av praxis som bidrar till en
ändring av syfte för en funktionärspost eller ändring av hur sektionen bedriver sin verksamhet är giltig
om den beslutas med relativ majoritet på ett sektionsmöte eller öppet styrelsemöte. Då inkluderas
även införande eller avförande av en post.
De ingrepp som utföres skall klassificeras enligt nedanstående definitioner. De förändringar av praxis
som faller in under “stavfel” behöver icke registreras.”

_________________________
Astrid Svanfeldt och Fredrik Unell, Revisorer 2016
Norrtälje 14 april 2017
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Styrelsens svar - SEKTIONSMÖTE 2 2017
Ändringar av Praxis
Styrelsen tackar motionärerna för en mycket välskriven motion.
Styrelsen ser att det i Praxis inte har uppdaterats med vilka ändringar som skett i denna under de senaste
åren. En representant från Praxis Revisionskommité för Styrelsen 2016 bekräftar att ändringar gjordes 2016,
vilket kan anses som “Double confirmed” då Praxis idag är daterat 2016-11-15. Styrelsen 2017 litar på
Styrelsen 2016:s goda omdöme att inte uppdatera ett dokument som ej har förändrats, varpå Styrelsen, med
tåren i ögat, ser att sagda ändringar ej återfinns i “Utförda ändringar i Praxis”.
Utöver dessa vaga bevis på att Praxis ej uppdaterats med vad som uppdaterats, kan det tilläggas att Praxis är
ett dokument över hur arbetet i sektionen har skett. Med andra ord är praxis inte styrande i samma mening
som stadgar och reglemente och större vikt än vad idag läggs på Praxis ser Styrelsen som onödigt jobb.

Yrkande
Med anledning av ovanstående yrkar vi
Att 1.

bifalla att-sats 1 och fälla att-sats 2 respektive 3.

_________________________
För styrelsen, Nils Olsgärde
Stockholm 17 april 2017
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MOTION - SEKTIONSMÖTE 2 2017
Behandling av ansvarsfrihet för Styrelsen och Ledningsgruppen
2016
Bakgrund
Enligt Stadgans § 5.2, stycke 3, så gäller
“Det åligger den avgångna ordföranden att upprätta och fastställa flygsektionens verksamhetsberättelse
senast den 1:a april året efter eget verksamhetsår.”
Då detta inte uppfyllts har vi inte haft möjlighet att presentera revisionsberättelsen enligt Stadgans § 6.2, punkt
4
“Senast åtta läsdagar innan andra ordinarie sektionsmöte påföljande verksamhetsår till sektionsstyrelse
redovisa revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret.“
Vi kan därför inte yttra oss kring om vi bör ge Styrelsen och Ledningsgruppen 2016 ansvarsfrihet.

Yrkande
Med anledning av ovanstående yrkar vi
Att 1.
Frågan om ansvarsfrihet för Styrelsen och Ledningsgruppen 2016 bordläggs till ett extra
Sektionsmöte.

_________________________
Astrid Svanfeldt och Fredrik Unell, revisorer 2016
Norrtälje 17 april 2017
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