Reglemente för Doktorandsektionen inom TLTH
1 Sektionsstyrelsen
1.1

Sammansättning

Sektionsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande,
kassör, sekreterare, studierådsordförande och erforderligt
antal övriga ledarmöter.

1.2

Ständigt adjungerade

Ständigt adjungerade med yttrande- och yrkanderätt vid
sektionsstyrelsens sammanträden är TLTHs presidium,
TLTHs doktorandombudsman, sektionens inspektor,
sektionens revisorer, Lunds doktorandkårs
doktorandombudsman samt ordförande för Lunds
Universitets Doktorandkår.

2 Funktionärer
2.1

Ordförande

Ordförande har att i samråd med sektionsstyrelsen att utöva
ledning över sektionen.

2.2

Vice ordförande

Vice ordförande har att vara ordförande behjälplig och vid
frånfälle träda i dennes ställe.

2.3

Kassör

Kassör har att handha sektionens ekonomi.

2.4

Sekreterare

Sekreterare har att föra protokoll över sektionsstyrelsens
och sektionsmötets sammanträde.

2.5

Valberedare för
externa organ

Valberedare för externa organ har att bereda förslag till
representanter i LTH:s och universitetets organ.

2.6

Valberedare för
sektionsmöte

Valberedare för sektionsmöte har att bereda val till
sektionsmöte.

2.7

Studierådsordförande

Studierådsordförande har till uppgift att leda Studierådet.

2.8

Övriga funktionärer

Sektionsstyrelsen kan inrätta fler funktionärer.

3 Representanter i TLTHs organ
3.1

Kollegier

Sektionens representanter i TLTHs kollegier har att
företräda sektionens intresse i kollegierna.

4 Studieråd
4.1

Åligganden

Studierådet har till uppgift att:
1. Föreslå TLTH fullmäktige representanter i de
universitets, fakultets och institutions organ, som
kåren anbefaller.
2. Bereda de forskarutbildningsfrågor som skall
behandlas av TLTHs fullmäktige.
3. Utreda forskarutbildningsfrågor samt göra
erforderliga framställningar till TLTHs kårstyrelse.
4. Förbereda ärenden rörande forskning och

forskarutbildning som ska behandlas i universitetets
organ, och frågor där så krävs samverka med andra
studentkårers forskarutbildningsbevakning.
5. Planera och genomföra utbildning av funktionärer
inom TLTHs forskarutbildningsbevakning.
4.2

Sammansättning

Studierådet består av:
1. Studierådsordförande.
2. Valberedare för externa organ.
3. Av TLTH utsedda doktorander i externa organ som
behandlar forskning och forskareutbildningsfrågor:
a) Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola.
b) Forskningsberedning.
c) Forskningsnämnder.
4. Övriga ledamöter utsedda av sektionsstyrelsen

4.3

Studierådsordförande

Studierådets ordförande utses av styrelsen.
Vid avsaknad av sektionsstyrelse äga studierådet rätt att
inom sig välja en studierådsordförande med samma
befogenheter och skyldigheter. Vid tillträde av
sektionsstyrelse äga denna rätt att utse ny
studierådsordförande.

4.3

Ständigt adjungerade

Ständigt adjungerade med yttrande- och yrkanderätt vid
studierådets sammanträden är studentrepresentanter i
styrelsen för Lunds Tekniska Högskola,
studentrepresentanter i forskningsberedningen och i LTHs
forskningsnämnder, TLTHs doktorandombudsman, Lunds
doktorandkårs doktorandombudsman samt ordföranden för
Lunds Universitets Doktorandkår.

5 Representanter i andra organ
5.1

Förslag

Sektionen föreslår till TLTHs fullmäktige representanter i
andra organisationer

5.2

Organ

Sektionen skall föreslå representanter i nedanstående organ.
Skånska ingenjörsklubbens 100-års jubileumsstiftelse
Skånska ingenjörsklubbens stipendienämnd
Sveriges Förenade Studentkårers doktorandkommitté

6 Symboler
6.1

Färg

Sektionens färg är silver.

6.2

Maskot

Sektionens maskot är Dr And

6.3

Symbol

Sektionens symbol är

6.4

Ordensband

Sektionens ordensband är i färgen silver med ett smalt rött
fält, symboliserande den enda röda tråden inom
forskarutbildningen med proportioner enligt nedan :

6.5

Standar

Sektionens standar ser ut som nedan:
Standaret har bakgrund i färgen silver, kant och tvärgående
linje i färgen röd samt symbol i färgen svart.
Nederst på standaret placeras sju tofsar av den modell som
finns i den Lundensiska Teknologmössan. På var och en av
tofsarna placeras först fem spegater i någon av
teknologsektionernas färg, ett hänglås och överst en spegat i
färgen silver.
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