Stadga för Doktorandsektionen inom TLTH
1 Sektionen
1.1

Namn

Doktorandsektionen är sektion inom Teknologkåren vid
Lunds Tekniska Högskola (TLTH).

1.2

Ändamål

Doktorandsektionen har som ändamål att verka för
sammanhållning mellan sina medlemmar, att tillvarata
medlemmarnas gemensamma intressen, att främja
medlemmarnas studier och utbildning, de tekniska
vetenskapernas studium samt vad därmed äger
sammanhang.

1.3

Befogenhet

Sektion äger fatta beslut i frågor som rör den egna
verksamheten, samt i frågor som endast rör de egna
medlemmarna.
Frågor som berör TLTH som helhet skall underställas
TLTH.
I frågor som berör andra sektioner inom TLTH skall
samverkan med dessa sektioner sökas innan beslut fattas.

1.4

Ansvar

Sektionen är ansvarig inför TLTHs fullmäktige för sin
verksamhet.

1.5

Undanröjande av beslut

Beslut taget av någon av sektionens myndigheter kan
undanröjas av Lunds universitets styrelse eller av TLTHs
fullmäktige.

2 Medlemmar
2.1

Ordinarie medlem

Ordinarie medlem är varje, vid Lunds tekniska högskola,
inskriven forskarstudent som också är medlem i TLTH.

2.2

Skyldigheter

Medlem är skyldig att erlägga av TLTHs fullmäktige
fastställd terminsavgift till TLTH, samt att iaktta TLTHs
och sektionens stadgar och reglemente.

3 Sektionsmöte
3.1

Befogenhet

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ.

3.2

Rösträtt

Varje ordinarie medlem som fullgjort sina skyldigheter
gentemot sektionen och TLTH har rösträtt.

3.3

Ordinarie sektionsmöte

Under varje verksamhetsår skall ett ordinarie sektionsmöte
hållas. Vid sektionsmötet skall följande ärenden behandlas:
1. Sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse och
bokslut för föregående verksamhetsår.
2. Revisorernas revisionsberättelse för föregående
verksamhetsår.
3. Frågan om ansvarsfrihet för föregående
verksamhetsårs sektionsstyrelse.

4. Val av sektionsordförande för kommande
verksamhetsår.
5. Val av sektionsstyrelse för kommande
verksamhetsår.
6. Val av revisorer för kommande verksamhetsår.
7. Val av inspektor för kommande verksamhetsår.
8. Val av valberedning för kommande verksamhetsår.
3.4

Extra sektionsmöte

Extra sektionsmöte kan hållas då:
1. Sektionsstyrelsen finner det nödvändigt.
2. Revisorerna hos sektionsstyrelsen därom
skriftligen anhåller, med angivande av vilket/vilka
ärenden som önskas behandlas.
3. Minst femton medlemmar därom anhåller, med
angivande av vilket/vilka ärenden som önskas
behandlas.

3.5

Utlysande

Sektionsstyrelsen kallar till sektionsmöte.
Det åligger sektionsstyrelsen att verka för att kallelse till
sektionsmötet når ut till doktorander senast fjorton dagar
eller sju läsdagar före sektionsmötet.
Kallelse till sektionsmöte skall även sändas till TLTH och
till samtliga institutioner, senast fjorton dagar eller sju
läsdagar före sektionsmötet.

3.6

Beslutsförhet

Sektionsmöte äger fatta beslut om antalet närvarande
röstberättigade överstiger femton.

3.7

Upptagande av ärende

Varje medlem äger rätt att taga upp fråga på sektionsmöte.
Sådan motion skall skriftligen ha inkommit till
sektionsstyrelsen senast åtta dagar före sektionsmötet.

3.8

Handlingar

Föredragningslista och erforderliga handlingar skall
tillhandahållas senast fem dagar före sammanträdet.

4 Sektionsstyrelsen
4.1

Uppgift

Sektionsstyrelsen är mellan sektionsmöten sektionens
högsta beslutande organ. Det åligger sektionsstyrelsen att:
Verkställa av TLTHs kårstyrelse och TLTHs fullmäktige
fattade beslut.
Tillgodose sektionsmedlemmars intressen som berör
forskarestudier och forskareutbildning samt vad därmed
äger sammanhang.
Hålla doktorander informerade om aktuella utbildningsoch sociala frågor samt löpande verksamhet.

4.2

Sammansättning

Sektionsstyrelsen skall bestå av 5 till 7 ledarmöter från
minst 3 olika institutioner.

4.3

Befogenhet

Sektionsstyrelsen konstituerar sig själv och utser inom sig
styrelsens funktionärer med undantag för poster tillsatta av
sektionsmötet.
Sektionsstyrelsen äger att verkställa beslut fattade av
TLTHs kårstyrelse eller TLTHs fullmäktige, då dessa ej
annorlunda beslutar.
Sektionsstyrelsen väljer funktionärer enligt reglementet.
Sektionsstyrelsens befogenheter och mandatperiod upphör
i och med öppnandet av ordinarie sektionsmöte.

4.4

Skyldigheter

Sektionsstyrelseledamot är skyldig att under sin mandattid
vara medlem i TLTH och sektionen.

4.5

Sammanträde

Sektionsstyrelsen sammanträder minst en gång per kvartal.

4.6

Beslut

Sektionsstyrelsen är beslutsmässig om minst hälften av
ledamöterna är närvarande. Ordföranden har utslagsröst.

4.7

Ansvar

Sektionsstyrelsen ansvarar inför sektionsmötet för sin
verksamhet.

4.8

Avsägelser

Avsägelser från sektionsstyrelseledamot skall underställas
TLTHs Fullmäktige eller sektionsmötet.

4.9

Fyllnadsval

Fyllnadsval av sektionsstyrelseledamot förrättas av TLTHs
Fullmäktige eller sektionsmötet.

5 Studierådet
5.1

Uppgift

Studierådet har till uppgift att tillgodose medlemmarnas
intressen i frågor som berör forskarstudier och
forskarutbildning inom de aktuella ämnena samt vad
därmed äger sammanhang. Det åligger studierådet att:
Bereda ärenden som rör forskarstudier och
forskarutbildning till sektionsstyrelsen samt
Bereda ärenden som rör forskarstudier och
forskarutbildning som skall behandlas av TLTHs
kårstyrelse
Föreslå doktorandrepresentanter i de organ som TLTH
fullmäktige beslutar om.
Föreslå TLTH fullmäktige doktorandrepresentanter till
student- och universitetsorgan

6 Utskott
6.1

Inrättande

Sektionsstyrelsen äger rätt att inrätta utskott.

6.2

Ansvar

Utskotten ansvarar inför sektionsstyrelsen för sin
verksamhet.

7 Verksamhets- och räkenskapsår
7.1

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 -

31/12.
8 Ekonomi
8.1

Ekonomi

Sektionens ekonomi handhas av sektionsstyrelsen eller av
sektionsstyrelsen utsedd kassör

8.2

Firmatecknare

Sektionens firma tecknas av sektionsstyrelsen. Sektionens
firma i post och bank tecknas av ordförande och kassör,
var för sig.

9 Protokoll
9.1

Protokoll

Protokoll skall föras över sektions- och
sektionsstyrelsemöte.

9.2

Offentliggörande

Protokoll från sektionsmötet skall sändas till TLTH samt
göras tillgängliga för doktorander vid LTH. Protokoll från
sektionsstyrelsen skall sändas till sektionsstyrelsens
ledamöter.

10 Revisorerna
10.1

Uppgift

Revisorerna har till uppgift att granska sektionens
räkenskaper och förvaltning.

10.2

Val

Sektionsmötet väljer minst två revisorer. Revisorerna må ej
ha andra uppdrag inom sektionen.

10.3

Rättigheter

Revisorerna äger rätt att ta del av sektionens räkenskaper
och samtliga handlingar.

10.4

Revisionsberättelse

Revisorerna skall snarast möjligt efter verksamhetsårets
slut till sektionsmötet lämna in revisionsberättelse för det
förflutna verksamhetsåret.

11 Inspektor
11.1

Uppgift

Inspektor skall ägna uppmärksamhet åt och stödja
sektionens verksamhet samt vad därmed äger
sammanhang.

11.2

Val

Inspektor väljs bland LTHs lärare för en tid av två
verksamhetsår och kan omväljas högst en gång.

12 Stadgarna
12.1

Ändring

Förslag om ändring av stadgarna inlämnas till
sektionsstyrelsen senast åtta dagar före sektionsmöte. För
ändring av stadgarna krävs likalydande beslut vid två på
varandra följande sektionsmöten med minst en månads
mellanrum.
Ändringar av stadgan skall stadfästas av TLTHs
fullmäktige

12.2

Tolkning

Vid tolkning av stadgarna gäller sektionsstyrelsens åsikt
intill dess sektionsmötet beslutat i saken.

13 Reglementet
13.1

Reglementet

Reglementet är ett tillägg till stadgarna, vari tidigare
beslutade regler och instruktioner samt praxis beskrivs.

13.2

Ändring

Sektionsmötet beslutar om ändring av reglementet. Förslag
om ändring av reglementet inlämnas till sektionsstyrelsen
senast åtta dagar före sektionsmöte.

13.3

Tolkning

Vid tolkning av reglementet gäller sektionsstyrelsens åsikt
intill dess sektionsmötet beslutat i saken.

Ändringar
970828
980514
990506
001017
110224
121127

Ny stadga
4.4, 5.1, 8.2
4.8, 4.9, 5.1
7.1
Övergripande förändringar av stadga
7.1

