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1 Allmänt 

1.1 Namn 

 Sektionens namn är Kongliga Sektionen för Industriell Ekonomi, vilket 

förkortas till I-sektionen. Studenter tillhörande sektionen benämns Iare. 

1.2 Kårtillhörighet 

 Sektionen tillhör Tekniska Högskolans Studentkår, THS. 

1.3 Ändamål 

 Sektionens ändamål är att främja medlemmarnas studier och vad som har 

sammanhang med dessa. 

1.4 Grundprinciper 

 I-sektionen har en demokratisk grundsyn samt är religiöst och 

partipolitiskt obunden. 

1.5 Säte 

 Sektionen har sitt säte i Stockholm. 

1.6 Verksamhetsår 

 Sektionens verksamhetsår omfattar perioden 1 maj till 30 april. 

1.7 Stadgeändring 

 Ändring av sektionens stadgar är giltig om den beslutas med minst 

kvalificerad majoritet på två varandra följande SM, varav minst ett av 

dessa ordinarie. 

1.8 Stadgetolkning 

 Sektionens stadgar tolkas av SM. I undantagsfall äger styrelsen rätt att 

tolka stadgarna i SM:s ställe. 

1.9 Föreskrifter 

 Sektionens verksamhet regleras av föreskrifter enligt nedanstående 

prioriteringslista 

- Stadgar 

- Reglemente 

- Övriga detaljstyrande dokument 

 De övriga föreskrifterna regleras i mer detalj i punkt 5. 

1.10 Medlem 

1.10.1 Studerandemedlem 

 Studerandemedlem är varje medlem i THS som enligt THS tillhör I-

sektionen. 

1.10.2 Hedersmedlem 

 Hedersmedlem är en person som synnerligen främjat sektionens intressen 

och strävanden. För att beslut om hedersmedlem skall bli gällande krävs 

beslut med 5/6 majoritet. 
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1.10.3 Övriga medlemsformer 

 Sektionen kan även ha övriga medlemsformer. Dessa medlemsformer 

bestäms av SM. 

1.11 Medlemsrättigheter 

 Samtliga medlemmar av sektionen äger rätt att: 

- vid sektionsmöte äga närvaro-, yttrande- samt förslagsrätt. 

- få enkel fråga, interpellation, misstroendeförklaring och/eller motion 

behandlad av SM, förutsatt att denna var inskickad i tid. 

- vid styrelsemöte äga närvarorätt såvida styrelsen inte beslutat att 

upphäva rättigheten. 

- inom fastställda ramar för den enskilda verksamheten deltaga vid all 

sektionsverksamhet. 

1.12 Studerandemedlems ytterligare rättigheter 

 Utöver rättigheterna som ges i Medlemsrättigheter, punkt 1.11, äger 

studerandemedlemmar även rätt att: 

- äga beslutanderätt vid SM. 

- äga kandidaturrätt till förtroendeuppdrag i och för sektionen som inte 

är reserverade för en viss grupp.  

1.13 Firmateckning 

 Beslut om sektionens firmatecknare fattas av styrelsen. Styrelsen äger även 

rätt att tilldela teckningsrätt begränsad till ett visst område av sektionens 

verksamhet. 

1.14 Utträde och upplösning 

 Vid upplösning av I-sektionen tillfaller all egendom och kapital en stiftelse 

med avsikt att stödja studenter på civilingenjörsprogrammet i Industriell 

Ekonomi på KTH; i händelse att ett sådant program icke existerar ska 

liknande utbildningsprogram stödjas. Vid utlösning ur sektionen kan den 

uppträdande minoriteten inte begära del av sektionens kapital eller 

egendom. Beslut om upplösning av sektionen fattas på två, på varandra 

följande, ordinarie SM med enhällig majoritet. 

1.15 Ansvar 

 Samtliga deltagande med rösträtt är gemensamt ansvariga för fattade 

beslut såvida denne inte reserverat sig emot beslutet. En medlem är dock 

inte personligen ekonomiskt ersättningsskyldig såvida denne inte gjort sig 

skyldig till brott, grov oaktsamhet eller uppsåt. 

1.16 Beslutsnivåer 

 I-sektionen tillämpar följande nivåer 

- relativ majoritet 

- kvalificerad majoritet (2/3) av närvarande röstberättigade bifaller 

förslaget) 
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- 5/6 – majoritet (5/6) av närvarande röstberättigade bifaller förslaget) 

- enhällighet 

1.17 Relation till THS styrdokument 

 Sektionens verksamhet samt stadgar är underställda THS stadgar, 

reglemente, samt övriga styrdokument. Vid konflikt ska det berörda ämnet 

behandlas vid SM. 

1.18 Misstroendeförklaring 

 Misstroendeförklaring kan väckas av enskild medlem eller en grupp 

medlemmar mot en förtroendevald eller en grupp förtroendevald inom 

sektionen. 

  

Misstroendeförklaring skall inkomma som motion till Styrelsen enligt 

gängse rutiner. 

  

Vid väckt fråga om misstroendeförklaring skall förtroendevald ges 

möjlighet att yttra sig innan beslut fattas. 

  

Omröstning skall ske på nästkommande sektionsmöte efter att 

misstroendeförklaringen inkommit till Styrelsen. Beslut om 

misstroendeförklaring skall fattas genom sluten votering med minst 5/6-

majoritet. 

 

Vid beslut om misstroendeförklaring skall den/de 

misstroendeförklaringen omedelbart entledigas och beslutet skall 

omedelbart justeras. 

2 Sektionsmöte (SM) 

2.1 Syfte 

 SM är sektionens högst beslutande organ. Syftet med SM är att ge 

medlemmarna möjlighet att påverka sektionen samt agera en viktig 

kommunikationslänk inom sektionen. SM ska även granska styrelsens 

verksamhet och pröva ansvarsfrihet för förtroendevalda inom sektionen. 

2.2 Sektionsmöten 

 Fyra ordinarie SM ska hållas per år, ett SM per period. SM får ej hållas 

under tentamensperiod eller ferie. Extrainsatta SM, utöver de fyra 

ordinarie får även hållas. 

2.3 Kallelse 

 Kallelse ska vara samtliga av sektionens medlemmar samt revisorer 

tillhanda senast tre veckor, eller 15 arbetsdagar, före SM. I kallelsen ska 

datum, plats samt tid anges. 

2.4 Inskickade dokument 
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 Enkla frågor interpellationer, misstroendeförklaring, motioner, eller övriga 

dokument ska vara styrelsen tillhanda två veckor, eller tio arbetsdagar, 

före SM för att behandlas. 

2.5 Handlingar 

 Kompletta handlingar ska vara samtliga sektionens medlemmar samt 

revisorer tillhanda en vecka eller fem arbetsdagar, före SM. I handlingarna 

ska ingå ett förslag på dagordning med samtliga beslutsärenden, förslag 

till procedurordning, inskickade dokument samt propositioner. 

2.6 Beslut 

2.6.1 Beslutsrättighet 

 SM är beslutsmässigt om minst 10 närvarande har rösträtt. SM kan endast 

fatta beslut i frågor som upptagits i handlingarna. Medlemmar av 

sektionen äger ej rätt att rösta i val där medlemmen kandiderar. 

Medlemmar äger ej rösträtt i beslut gällande ansvarsfrihet för sig själv. 

2.6.2 Reservation 

 Närvarande med rösträtt har möjlighet att reservera sig mot beslut. 

Reservationen måste anmälas under mötet och ska föras in i protokollet. 

2.6.3 Lika röstetal 

 Vid lika röstetal avgör lotten. 

2.6.4 Acklamation 

 De som röstar för ett alternativ svarar ”ja” på mötesordförandes 

uppmaning, processen upprepas för samtliga kandidater och starkast stöd 

avgörs av ordförande samt justerare enligt relativ majoritet. 

2.6.5 Votering 

 Vid samtliga omröstningar äger alla röstberättigade rätten att begära 

votering närhelst dem finner det nödvändigt. 

2.6.6 Sluten votering 

 Vid samtliga omröstningar äger alla röstberättigade även rätten att begära 

sluten votering. Röstningen sker anonymt på ett av mötet godkänt 

medium. 

2.7 Val 

 Val under SM sker genom stegvis eliminering av en kandidat åt gången, 

där den kandidaten med lägst röstantal elimineras, tills endast en kandidat 

kvarstår. Vid ny omgång äger röstberättigade närvarande vars föredragna 

kandidat eliminerats rätt att rösta på en annan kandidat. Den kvarstående 

kandidaten ställs sedan mot avslag, där relativ majoritet krävs för att 

omintetgöra tidigare röstning. Vid avslag bestämmer mötet om och när 

omval skall hållas. Val genomförs alltid med sluten votering vid val till 

förtroendevalda poster. 

2.7.1 Rösträknare 

- De av mötet valda rösträknarna har i uppgift att meddela utfallet av 

genomfört val till mötets ordförande. 
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- Rösträknare får inte stå bakom som författare till någon av valets 

inkomna motioner. Rösträknare får inte vara förtroendevald till en post 

vars nämnd direkt påverkas av valets utfall. 

2.8 Protokoll 

 Vid SM ska protokoll föras och detta ska justeras av mötesordförande samt 

två, av mötet, valda justerare. I protokollet ska klockslag samt antalet 

medlemmar vid mötets början och slut införas. 

2.9 Entledigande 

 Förtroendevald kan entledigas av sektionsmötet. Entledigande kan ske på 

egen begäran från förtroendevald eller efter sektionsmötets beslut om 

misstroendeförklaring. 

  

Beslut om entledigande skall omedelbart justeras. 

  

Vid entledigande av medlem i Styrelsen skall Styrelsen, i samråd med 

Valberedningen, tillförordna en annan person att utföra styrelseuppdraget 

i väntan på att ett fyllnadsval genomförs. Vid entledigande av övriga 

förtroendevalda skall nämnden, i samråd med Valberedningen och 

Sektionsstyrelsen tillförordna en annan person att utföra 

förtroendeuppdraget i väntan på att ett fyllnadsval genomförs. 

3 Revision 

3.1 Syfte 

 Syftet med revisionen är att ge en objektiv bild av sektionens 

verksamhetsår till sektionens medlemmar. Denna revisionsberättelse 

skrivs av två av SM valda revisorer. 

3.2 Rättigheter 

 Revisorerna äger rätt att 

- närhelst de önskar taga del av samtliga sektionens räkenskaper, 

protokoll samt andra handlingar. 

- direkt begära och erhålla upplysningar angående sektionens 

verksamhet och förvaltning. 

- närvara, yttra samt föreslå i samtliga sammanträden inom sektionen. 

- närvara på samtliga evenemang inom sektionen. 

3.3 Ansvarsfrihet 

 Revisionsberättelsen ska innefatta yttrande i fråga om ansvarsfrihet för 

den tidigare styrelsen. Beslut om ansvarsfrihet ska fattas snarast möjligt 

under nästkommande verksamhetsår. 

4 Styrelsen 

4.1 Syfte 



Sektionen för Industriell Ekonomi  Stadgar 
 

9 
 

 Styrelsen är sektionens högsta verkställande organ och är ansvarig inför 

SM för sin verksamhet. 

4.2 Sektionspresidiet 

4.2.1 Syfte 

 Sektionspresidiets syfte är att bereda frågor inför styrelsemöten. 

4.2.2 Samansättning 

 Sektionspresidiet består av ordförande, vice ordförande, samt kassör. 

4.3 Val 

 Styrelsen antal samt styrelsen ska väljas under SM. Följande poster måste 

finnas med i styrelsen: 

- Ordförande 

- Vice Ordförande 

- Kassör 

4.4 Styrelsemöte 

4.4.1 Konstituering 

 Styrelsen bör sammanträda under minst 5 protokollförda tillfällen per år, 

varav det första är konstituerande och ska innefatta beslut om 

firmateckning.  

4.4.2 Lika röstetal 

 Vid lika röstetal är sektionens ordförandes röst avgörande, är denne inte 

med på mötet faller utslagsrösten till mötets sittande mötesordförande. 

4.4.3 Närvaranderätt 

 Närvaranderätt tillfaller samtliga medlemmar av sektionen såvida inte 

beslut om lykta dörrar har fattats. 

5 Övriga föreskrifter 

5.1 Reglemente 

5.1.1 Syfte 

 Reglementet är ett kompletterande styrdokument för sektionen med syfte 

att beskriva verksamheten och sammansättningen av sektionen. 

Reglementet beskriver sektionens nämnder, dess syfte och 

sammansättning. 

5.1.2 Ändring 

 Reglementet kan ändras av ett SM med relativ majoritet. 

5.2 Övriga detaljstyrande dokument 

 Sektionen har övriga detaljstyrande dokument för att reglera enskild 

verksamhet. Dessa utfärdas av styrelsen och måste informeras om vid 

nästkommande SM. 

6 Övrigt 

6.1 Sektionens regalier 

- Sektionens officiella dryck är Carnegie Porter 
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- Sektionens färg är Porterbrun, färgkod #7c5a3e 

- Sektionens medlemssymbol är I-balken 

- Sektionens ordförande bär ordförandehalsbandet 

- Sektionens förtjänsttecken är förtroendevaldbandet och 

förtroendevaldrosetten 

- Sektionens symbol, Huvudet på spiken, syns nedan 
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