Reglemente för ITerativa
Klubben
§1. Nämnden
§1.1. Namn
Nämndens namn är ITerativa Klubben.

§1.2. Lydnad
Nämnden lyder under Sektionen för Informations- och Nanoteknik (INsektionen) vid Kungliga Tekniska Högskolans Studentkårs stadgar.

§1.3. Syfte
ITerativa Klubben ansvarar främst för att anordna alkoholfria event för
samtliga sektionens medlemmar. Styrelsen för ITerativa Klubben
bestämmer hur många event som ska förekomma under
verksamhetsåret. Av dessa ska följande event ingå: LAN, Fredagsmys
och brädspelsevent.

§1.4. Verksamhetsår
ITerativa klubbens verksamhetsår löper från 1 januari till 31 december.

§2. Nämndens medlemmar
§2.1. Medlemskap
§2.1.1. Ordinarie nämndmedlem
De ordinarie nämndmedlemmarna är berättigade att bära
nämndens symbol. Alla sektionens medlemmar har rätt att söka till att
bli medlem i nämnden.
§2.1.2. Trollis
De medlemmar som är utsedda av styrelsen att hjälpa till under
nämndens aktiviteter kallas för Trollisar. Alla nämndens medlemmar
har rätt att söka till Trollis.

§2.1.3. Hedersmedlem
Till hedersmedlem kan en nämndmedlem som har utgjort en
betydande del av nämndens historia utses. Hedersmedlemmar kallas
för 1337.
Hedersmedlemmarna äger tillgång till nämndens alla aktiviteter och
evenemang. Hedersmedlemmar utses av ordinarie styrelsemöte
genom majoritetsbeslut. Nominering av hedersmedlem görs av
styrelsen eller som motion av minst fem ordinarie medlemmar till
styrelsemöte. Hedersmedlemmar måste närvara vid
nästkommandeevent som nämnden håller i för att kunna motta sin
titel. Därefter skrivs namnet på hedersmedlemmen i listan nedan.
Detta görs utan att beslut på sektionsmöte tas. Om beslut om
hedersmedlem faller skall inte frågan föras in i mötets protokoll samt
strykas ur mötets föredragningslista. Hedersmedlemmarna har även
rätt att bära nämndens symbol.
Hedersmedlemmar:
•
•
•

David Ersson
Alex Ellgren
Almira Hamzic

§2.2. Medlemmarnas rättigheter
Alla medlemmar i ITerativa Klubben som fullgjort sina skyldigheter
enligt §2.3 har rätt att delta i alla nämndens aktiviteter.

§2.3. Medlemmarnas skyldigheter
Alla nämndmedlemmar är skyldiga att rätta sig efter nämndmötets
beslut gällande nämndens verksamhet, att vara behjälpliga på de
av nämndens aktiviteterna som medlemmen närvarar vid, samt att
efter bästa förmåga genomföra de arbetsuppgifter inom ramarna för
nämndens verksamhet som medlemmen tilldelats och accepterat.

§2.4. Medlemsregister
Styrelsen ansvarar för att hålla ett register över alla nämndens
medlemmar.

§3. Nämndmöten
§3.1. Allmänt
Nämndmöte skall hålla minst en gång per termin. I början av
nämndmötet skall mötesordförande och mötessekreterare väljas.

§3.2. Närvarorätt
Samtliga THS-medlemmar äger närvarorätt till nämndmötet.

§3.3. Yttranderätt
Samtliga nämndmedlemmar samt av nämndmötet adjungerade
mötesdeltagare äger yttranderätt på nämndmötet.

§3.4. Rösträtt
Samtliga nämndmedlemmar äger rösträtt på nämndmötet.

§3.5. Sammansättning
Nämndmötet består av samtliga nämndens medlemmar.

§3.6. Motioner
Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast två arbetsdagar
innan nämndmötet äger rum.

§3.7. Kallelse
Root ansvarar för att kallelse till mötet anslås senast fem arbetsdagar
innan mötet samt att dagordning görs tillgänglig för
nämndmedlemmarna.

§3.8. Beslut
Nämndmötets beslut fattas med enkel majoritet. Det yrkande som får
flest av nämndmötets röster antas.

§4. Styrelsen
§4.1. Poster
Styrelsen består utav följande poster:

• root
• sudo
• tre styrelsemedlemmar

§4.2. Styrelsens ansvarsområde
Styrelsens ansvarar för nämndens verksamhet genom att verkställa
nämndmötets beslut. Det åligger styrelsen att säkerställa att
nämndens verksamhet sker enligt nämndens och IN-sektionens
stadgar.Det är den sittande styrelsens uppgift att i möjligaste mån
hitta nominerade till samtliga styrelseposter inför ny- och fyllnadsval.

§4.3. root
root ansvarar för nämndens verksamhet och leder styrelsens arbete.

§4.4. sudo
sudo är vice root. Om någon av styrelsens poster är vakantsatta
ansvarar sudo för att inte postens arbetsuppgifter lämnas eftersatta.

§4.5. Övriga styrelsemedlemmar
De övriga styrelsemedlemmarna utses root och sudo i början av
verksamhetsåret. Ansvarsområden för styrelsemedlemmarna utses av
root och sudo.

§4.6. Styrelsemöten
För att styrelsemöte skall vara beslutsfattande krävs att minst 50% av
styrelsen deltar inklusive root och/eller sudo. Root ansvarar för att
nämndmedlemmarna kallas till mötet via e-post, minst tre dagar
innan mötet. Tillsammans med kallelsen skall mötets dagordning
bifogas.

§4.7. Val av styrelse
Kommande års root och sudo väljs på av IN-sektionens medlemmar
på val-SM. Övriga styrelseposter utses av kommande års root och
sudo.

§5. Ekonomi
Nämnden har ingen egen ekonomi.

§6. Verksamhet
§6.1. Allmänt
Nämnden kan anordna en mängd olika typer av aktiviteter, vilka
evenemang som ska gå av stapeln bestäms av nämndmötet.

§6.2. LAN
Nämnden ska genomföra minst ett LAN för sektionsmedlemmar varje
termin. I god tid inför ett LAN skall inbjudan skickas ut till alla som får
närvara på LANet, samt göras tillgänglig exempelvis genom
affischering och e-post. I denna inbjudan skall framgå minst datum,
tid, plats, vilka som får närvara (endast medlemmar, alla INsektionens medlemmar, alla THS-medlemmar, el dyl) och huruvida
alkohol är tillåtet eller inte.

§6.3. Övriga aktiviteter
Nämnden ska tillgå sektionen vissa aktiviteter som önskas av
sektionens medlemmar, såsom brädspelsevent och fredagsmys.

§6.4. Alkohol och droger
Nämnden ska inte stå för någon försäljning av alkohol. Besökare som
uppträder alkoholpåverkade vid, eller medför alkoholhaltiga drycker
till en alkoholfri nämndaktivitet skall avvisas utan att eventuell
inträdesavgift återbetalas. Samtliga nämndens arrangemang skall
vara drogfria. Besökare som uppträder drogpåverkad vid, eller
medför dylika preparat till en nämndaktivitet skall avvisas utan att
eventuell inträdesavgift återbetalas.

§6.5. Störande beteende
Projektledningen för arrangemang äger rätt att avvisa deltagare som
beter sig på ett sätt som äventyrar säkerheten för andra deltagare
och/eller utrustning. Detta utan att eventuell inträdesavgift
återbetalas.

§7. Styrdokument
ITerativa Klubbens styrdokument består av

• Nämndens reglemente

• PM för ITerativa Klubben

§7.1. Ändring av styrdokument
För att ändra ITerativa Klubbens styrdokument krävs majoritetsbeslut
vid ett nämndmöte (med undantaget §2.1.3).

§7.2. Styrdokument
Samtliga styrdokument gällande ITerativa Klubbens skall finnas
tillgängliga i sektionens Styrdokument.

