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Motion
Rörande formellt inflytande för sektionerna
Sektionsbildningen har verkligen inneburit ett lyft för Uppsala studentkår
och betyder mycket för kårens kontakt med fakulteterna. Men det har förts
fram synpunkter på att det faktum att sektionerna inte har något formellt
inflytande i kåren har gjort dem ganska maktlösa, och att decentraliseringen
därmed mest har varit en potemkinkuliss. Glädjande nog verkar väldigt
många ställa sig positiva till att ge sektionerna ett formellt inflytande i
kåren, och även det första förslaget till verksamhetsplan för året innehöll en
punkt om det.
Vi yrkar således:
att ändra § 2.2.2. i stadgan till Varje sektion samt doktorandnämnden utser
en ledamot och en suppleant i fullmäktige. Övriga ledamöter väljs årligen i
slutna, direkta val i en valkrets”
att ändra § 2.2.3 i stadgan till:
Valet av listledamöter inleds den 7 april klockan 12.00 och avslutas den 21
april klockan 20.00. Perioden 7 april – 21 april är ordinarie valdagar.
att ändra § 2.3.1. i stadgan till:
”Alla Uppsala studentkårs medlemmar är valbara till listplats om de, i
enlighet med valutskottets instruktioner, har nominerats av ett registrerat
parti och betalat sin medlemsavgift för innevarande termin senast den 1
mars.
Valutskottets tre ledamöter och två suppleanter samt dem som valutskottet
utser till valfunktionärer får inte kandidera i valet. Den som är anställd för
att ha den ledande ställningen bland Uppsala studentkårs personal samt den
som är anställd för att leda Ergos redaktionella arbete får inte heller
kandidera i valet.
Alla Uppsala studentkårs medlemmar är valbara till sektionsplats. Om
person på partilista väljs till sektionsplats förlorar denne sin plats på
partilistan.”
att ändra andra stycket i § 2.7.4. i stadgan till
"Suppleant meddelas angående fullmäktigesammanträde på samma sätt som
ordinarie ledamöter men det är det parti eller den sektion som nominerat
suppleanten som ansvarar för inkallande till tjänstgöring."
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att ändra 2.7.5. i stadgan till
"Om en partiledamot frånträder sitt uppdrag ska fullmäktiges presidium utse
ny ledamot inom den lista som den frånträdande fullmäktigeledamoten blivit
vald genom, i enlighet med valutskottets sammanräkning.
Om en sektionsledamot frånträder sitt uppdrag åligger det sektionen att utse
ny ledamot"
att ändra rubriken på § 2.9.2. i stadgan till ”Nyval av partiledamöterna”
att ändra § 3.2.1. i stadgan till:
Kårfullmäktiges ledamöter väljs på det sätt som anges i stadgans valordning.
att ändra §1 i fullmäktiges arbetsordning till
"Varje sektion samt doktorandnämnden tilldelas ett mandat i
fullmäktige. Vid röstsammanräkningen fördelas övriga mandat mellan i
valet deltagande partier enligt särskild valordning i Uppsala studentkårs
stadga. Varje i fullmäktige representerat parti och sektion tilldelas
suppleanter enligt valordningen.
Sektionsledamöter väljs på det sätt sektionen finner lämpligt. Det åligger
sektionen att rapportera val av ledamot och suppleant till fullmäktiges
presidium.
Ledamot eller suppleant kan begära att dennes sektions- eller
partibeteckning ej ska anges i fullmäktiges protokoll och övriga handlingar.
Detta ska ej påverka partiets antal suppleanter eller formerna för suppleants
inträde."
Att ändra §4 i fullmäktiges arbetsordning till
“Vid varje sammanträdes början ska upprop förrättas.
Upprop förrättas partivis och därefter sektionsvis. Är något parti ej fulltaligt
efter upprop av partiets ordinarie ledamöter, fortsätter uppropet med partiets
suppleanter till dess samtliga uppropats eller partiet blivit fulltalig. Är
ordinarie sektionsledamot frånvarande inträder sektionens suppleant.
Närvarande men icke tjänstgörande suppleant antecknas särskilt.
Har partiet eller sektionen ej blivit fulltaligt vid uppropet må senare anlända
ordinarie ledamöter och suppleanter låta anteckna sig som närvarande till
dess partiet eller sektionen blivit fulltaligt.”
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