
Styrelsen yrkar för att lägga till följande punkt:  

 

11§  Lokalnämnden 

         11 a § Ändamål 

Lokalnämnden ämnar att sköta om och förbättra OPENs sektionslokal Hardox. 

         11b § Organisation 

Den person som innehar rollen som lokal-ansvarig är ordförande för 

Lokalnämnden. Namnet för denna roll benämns även som 

”Lokalnämnds-ordförande”. Lokalnämnds-ordförande beslutar om 

nämndens organisation och skapar poster baserat på vad som krävs 

för att leva upp till det som anges i 3 §.  

         11c § Verksamhet 

Det åligger Lokalnämnden: 

-       Att tillse att Hardox är en trevlig och ren lokal där OPENs 

sektionsmedlemmar känner sig välkomna och trygga. 

-       Att förbättra Hardox funktionella och estetiska upplevelse 

-       Att bistå alla sektionens organ med frågor och tjänster angående 

Hardox 

-       Att upprätthålla en sigma-relation gentemot Bergs sektionen 

 

Samt lägga till följande definitioner: 

 

Med ”SÄPO” avses ”Sektionens Ärade Propaganda Organ” 

Med ”OS” avses ”Open Sport” 

 

 

 

Samt ersätta: 

9 § Kommunikationsnämnden  

9 a § Ändamål  



Kommunikationsnämnden ansvarar för 

Sektionens kommunikation mellan nämnder, Styrelsen, 

medlemmarna och  utomstående parter. 

Kommunikationsnämnden ska förbättra  bilden av och 

kunskapen om OPEN både inom och utom   

Sektionen. Nämnden ansvarar även för 

Sektionens kommunikationsmedier och har som syfte att hålla 

dessa  uppdaterade.   

9 b § Organisation  

Kommunikationsnämndens nämndordförande 

är Kommunikation- och informationsansvarig, förkortad 

KomInt.  KomInt ansvarar för nämndens organisation och vilka 

poster som  ingår i den. KomInt ansvarar även för att tillsätta 

dessa poster i  enlighet med 3 §.   

9 c § Verksamhet  

Kommunikationsnämnden är ansvariga för: 

– Nämndernas, Styrelsens och Sektionens övriga 

organs  kontakt med medlemmarna.  

– Utomstående parters kontakt med 

Sektionens  medlemmar.  

– Skapande, Upprätthållande och 

uppdaterande av  Sektionens grafiska 

profiler.  

– Uppdatering av Sektionens 

kommunikationskanaler. – Underhåll och 

uppdatering av Sektionens hemsida.  – Att 

Sektionens organ tar hjälp 

av kommunikationsnämnden 

angående kommunikationsfrågor.  

– Att bistå alla Sektionens organ med hjälp inom 

ramarna för  kommunikationsnämndens ansvar och 

ändamål.  – Att överse all Sektionen kommunikation.   

– Sektionens PR gentemot de som har rätt att söka 

till  Civilingenjörsprogrammet Öppen ingång på KTH. 



 

 

 

Med: 

 

9 §  Sektionens Ärade Propaganda Organ 

9 a §      Ändamål  

SÄPO ansvarar för Sektionens kommunikation mellan nämnder, 

Styrelsen, medlemmarna och utomstående parter. SÄPO ska förbättra 

bilden av och kunskapen om OPEN både inom och utom Sektionen. 

Nämnden ansvarar även för Sektionens kommunikationsmedier och 

har som syfte att hålla dessa uppdaterade.   

9 b §     Organisation  

SÄPO:s nämndordförande är Kommunikation- och 

informationsansvarig, förkortad KomInt. KomInt ansvarar för 

nämndens organisation och vilka poster som ingår i den. KomInt 

ansvarar även för att tillsätta dessa poster i enlighet med 3 §.   

9 c §      Verksamhet  

SÄPO är ansvariga för:  

 

Nämndernas, Styrelsens och Sektionens övriga organs 

kontakt med medlemmarna.  

–      Utomstående parters kontakt med Sektionens 

medlemmar.  

–      Skapande, Upprätthållande och uppdaterande av 

Sektionens grafiska profiler.  

–      Uppdatering av Sektionens kommunikationskanaler. 

–      Underhåll och uppdatering av Sektionens hemsida.   

–      Att Sektionens organ tar hjälp av SÄPO angående 

kommunikationsfrågor.  

–      Att bistå alla Sektionens organ med hjälp inom ramarna 

för SÄPO:s ansvar och ändamål.   

–      Att överse all Sektionen kommunikation.   



–      Sektionens PR gentemot de som har rätt att söka till 

Civilingenjörsprogrammet Öppen ingång på KTH.  

 

Och ersätta: 

8 § Idrottsnämnden  

8 a § Ändamål 

Idrottsnämnden är ansvarig för att ta tillvara på 

Sektionens  medlemmars intressen inom ramarna för idrott och 

hälsa genom  att erbjuda Sektionens medlemmar en möjlighet att 

idrotta och  att arbeta för en god medlemshälsa.   

8 b § Organisation  

Idrottsnämndens nämndsordförande är idrottsansvarig (se 

5.2.5.)  som ansvarar för organiseringen av nämnden. 

Idrottsansvarig  skapar och tillsätter de poster som behövs i enlighet 

med 3 §.   

8 c § Verksamhet  

Idrottsnämnden ska:  

– Uppdatera medlemmarna med information från THS 

och  KTH inom ramarna för idrott och hälsa.  

– Ta tillvara på medlemmarnas intressen genom att 

erbjuda  event inom idrott och hälsa.  

– Inneha målet att få medlemmarna att medverka på 

de  idrottsevent som hålls av THS och KTH.  

– Arbeta för en god medlemshälsa genom exempelvis   

erbjuda lunchföreläsningar och andra inspirationsevent   

inom ramarna för idrott och hälsa.  

– Samarbeta med näringslivsnämnden.  



– Samarbeta med mottagningen genom att skapa och   

utveckla aktiviteter samt bidra med erfarenheter. 

Av tradition anordnar idrottsnämnden en skidresa för   

OPENisterna varje år.  

 

Med:  

8 § Open Sport 

8 a §      Ändamål  
OS är ansvarig för att ta tillvara på Sektionens medlemmars intressen 

inom ramarna för idrott och hälsa genom att erbjuda Sektionens 

medlemmar en möjlighet att idrotta och att arbeta för en god 

medlemshälsa.  

8 b §     Organisation  
OS nämndsordförande är idrottsansvarig (se 5.2.5.) som ansvarar för 

organiseringen av nämnden. Idrottsansvarig skapar och tillsätter de 

poster som behövs i enlighet med 3 §.   

8 c §      Verksamhet  
Open Sport ska:  

–      Uppdatera medlemmarna med information från THS och KTH inom 

ramarna för idrott och hälsa. 
–      Ta tillvara på medlemmarnas intressen genom att erbjuda event inom 

idrott och hälsa.  
–      Inneha målet att få medlemmarna att medverka på de idrottsevent 

som hålls av THS och KTH.  
–      Arbeta för en god medlemshälsa genom exempelvis erbjuda 

lunchföreläsningar och andra inspirationsevent inom ramarna för 

idrott och hälsa.  
–      Samarbeta med näringslivsnämnden.  

–      Samarbeta med mottagningen genom att skapa och utveckla 

aktiviteter samt bidra med erfarenheter.  



Av tradition anordnar OS en skidresa för OPENisterna varje år.  

 

 

 

 

 

 

 


	Styrelsen yrkar för att lägga till följande punkt:
	Samt lägga till följande definitioner:
	Samt ersätta:
	Med:
	9 a §      Ändamål
	9 b §     Organisation
	9 c §      Verksamhet
	Och ersätta:
	Med:
	8 § Open Sport
	8 a §      Ändamål
	8 b §     Organisation
	8 c §      Verksamhet

