Motioner inför extrainsatt årsmöte 14/4-2020
Förslag stadgeändring
Motion 1

Justering av punkt 9.2
Motionär: Nelly Bülow

Yrkande:
Ändra punkt 9.2 från:

9.2 Val av styrelse
Styrelsen väljs på ett årsmöte till och med nästkommande ordinarie årsmöte. Styrelsen ska
bestå av minst fem varav en firmatecknare och högst nio ledamöter samt en suppleant, av
vilka alla ska ha tecknat ordinarie medlemskap eller kursbaserat medlemskap som täcker hela
mandatperioden. Posterna som ordförande och utbildningsutskottsansvarig ska innehas av
programstudenter. Styrelsen ska i den mån det är möjligt bestå av nio ledamöter.

till

9.2 Val av styrelse
Styrelsen väljs på ett årsmöte till och med nästkommande ordinarie årsmöte. Styrelsen ska
bestå av minst fem varav en firmatecknare och högst nio ledamöter samt en suppleant, av
vilka alla ska ha tecknat ordinarie medlemskap eller kursbaserat medlemskap som täcker hela
mandatperioden. Posten som utbildningsutskottsansvarig ska innehas av en programstudent.
Majoriteten av styrelsen ska vara programstudenter. Styrelsen ska i den mån det är möjligt
bestå av nio ledamöter.

Motion 2

Lägg till idrottsutskottet i §10
Motionär: Emil Lewenhaupt

Yrkande:
Lägg till 10.7. Idrottsutskottet
Idrottsutskottet skall arbeta med att engagera studenter i idrottsaktiviteter och jobba för en
stärkt gemenskap inom föreningen. Idrottsutskottet bör sträva efter samarbete med andra
studentorganisationer i ett idrottssammanhang. Ordförande för utskottet väljs av styrelsen.

Motion 3

Uppdatera punkt 9.3.1.2
Motionär: Emil Lewenhaupt

Yrkande:
Lägg till “Vice ordförande ska också vara Kontaktperson för idrottsutskottet”
Assisterar ordförande, samt ersätter ordförande i dennes frånvaro. Upprätthåller kontakter
med föreningens samarbetspartners. Vice ordförande ska också vara Kontaktperson för
idrottsutskottet.

Motion 4
Uppdatera §10
Motionär: Emil Lewenhaupt

Yrkande:
Ändra två till tre.
från:
I föreningen finns det två permanenta utskott där respektive utskottsansvarig tillika
styrelseledamot leder arbetet med hjälp av föreningens medlemmar. Övriga medlemmar kan
fritt delta vid utskottens aktiviteter samt ingå i utskottens organisation.
till:
I föreningen finns det tre permanenta utskott där respektive utskottsansvarig tillika
styrelseledamot leder arbetet med hjälp av föreningens medlemmar. Övriga medlemmar kan
fritt delta vid utskottens aktiviteter samt ingå i utskottens organisation.

Motion 5
Anta riktlinjer för idrottsutskottet
Motionär: Emil Lewenhaupt

Yrkande:
Anta: Riktlinjer för idrottsutskottet

-

UPaD

ska finansiera

idrottsutskottet. Exakt budget bestäms på årsmötet.

Idrottsutskottet får en mindre summa pengar årligen och får ansöka om bidrag för att
täcka större utgifter.
-

Medlemskap i UPaD uppmanas bland de som deltar i idrottsutskottets aktiviteter. Vid
aktiviteter har medlemmar företräde.

-

UPaD ska hjälpa till att marknadsföra idrottsutskottet under bland annat inspark och
inför träningar och aktivitetet.

-

Vice ordförande är idrottsutskottets kontaktperson i UPaDs styrelse.

-

Idrottsutskottet ska följa UPaDs riktlinjer.

-

Idrottsutskottet ska arbeta för att stärka gemenskapen i UPaD genom träning och
andra event som kan ordnas i samarbete med evenemangsutskottet.

-

Idrottsutskottets Facebook-sida går vid namnet “Klubb Grodan Boll”.

