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1 Allmänt
1.1 Namn
Klubbens namn är Strängteoretiquerna.

1.2 Lydnad
Strängteoretiquerna lyder under stadgan för Sektionen för Informations- och
Nanoteknik vid Tekniska Högskolans Studentkår (THS), nedan kallad sektionen.

1.3 Ändamål
Strängteoretiquernas syfte är att främja, utveckla och behålla qulturell
verksamhet för medlemmar i sektionen.

1.4 Verksamhet
Strängteoretiquerna ska uppträda med studentikos underhållning för
sektionsmedlemmar i form av, bland annat, gyckel och sång.

1.6 Struktur
Strängteoretiquernas beslutande organ är:
● Stämma
● Duett

2 Medlemmar
2.1 Medlemskap
Medlemskap i Strängteoretiquerna är öppet för sektionens alla medlemmar.
2.1.1 Benämning
En medlem i Strängteoretiquerna benämns strängteoretiquer.
2.1.2 Ansökan om medlemskap
Ansökan om medlemskap görs genom att kontakta något av språkrören. Efter
att kandidaten har lämnat de uppgifter som krävs för språkrörens
medlemsregister skall denne redovisa ett gyckel inför minst ett språkrör. Om

gycklet anses vara underhållande samt klart godkänt eller godkänt enligt THS
sångpolicy kommer kandidaten godkännas som strängteoretiquer. Beslutet tas
av närvarande språkrör samt transponerade medlemmar och kandidaten skall
informeras om beslutet med motivering.
2.1.3 Aktivitetskrav
Alla strängteoretiquer skall
delta aktivt på stämmor.
under ledning av transponerad medlem representera Strängteoretiquerna
genom att medverka i gyckel vid minst ett tillfälle per termin.

2.2 Rättigheter
Samtliga medlemmar av Strängteoretiquerna äger rätt:
att
närvara med yttrande- och rösträtt på Strängteoretiquernas stämmor.
att
under ledning av transponerad medlem representera Strängteoretiquerna
på evenemang.
Samtliga transponerade medlemmar av Strängteoretiquerna äger rätt:
att
närvara med yttrande- och rösträtt på Strängteoretiquernas stämmor.
att
representera Strängteoretiquerna på evenemang.
att
delta i beslutet om godkännande av ny strängteoretiquer.
att
kandidera till språkrör.
Samtliga Strängteoretiquernas hedersmedlemmar äger rätt:
att
närvara med yttranderätt på Strängteoretiquernas stämmor.
att
representera Strängteoretiquerna på evenemang.

2.3 Skyldigheter
Samtliga medlemmar av Strängteoretiquerna har som skyldighet:
att
rätta sig efter Strängteoretiquernas stämmors beslut.

2.4 Transponerad medlem, Dirigent
2.4.1 Benämning
Strängteoretiquernas transponerade medlemmar benämns dirigenter.
2.4.2 Aktivitetskrav
Alla dirigenter skall
arbeta aktivt för Strängteoretiquerna.
delta aktivt på stämmor.

representera Strängteoretiquerna genom att medverka i gyckel vid minst
ett tillfälle per termin.
2.4.3 Transponeringskrav
För att transponeras till dirigent krävs det
att
kandidaten kan leda en grupp strängteoretiquer.
att
kandidaten har färdigheter inom minst ett kreativt intresseområde.
2.4.3 Transponering till dirigent
En strängteoretiquer har rätt att ansöka om transponering till dirigent. Detta sker
genom att skicka ansökan med motivering till språkrören. Språkrören kommer då
kalla till intervju med strängteoretiquern för att bedöma strängteoretiquerns
lämlighet. Efter detta tas beslutet av språkrören som sedan ska informera
kandidaten om beslutet med motivering.

2.5 Hedersmedlem, medlem i Bacchi Orden
2.5.1 Benämning
Strängteoretiquernas hedersmedlemmar benämns medlem i Bacchi Orden. Likt
Bellmans parodi med samma namn är Bacchi Orden endast en fantasiprodukt
med hög självironi.
2.5.2 Aktivitetskrav
Medlem i Bacchi Orden har inga förpliktelser att arbeta för Strängteoretiquerna.
2.5.3 Upphöjning till medlem i Bacchi Orden
En strängteoretiquer eller en föredetta strängteoretiquer kan upphöjas till
medlem i Bacchi Orden då denne i sitt arbete gjort utmärkande prestationer för
Strängteoretiquerna. Nominering för detta görs på en stämma. Samtliga
röstberättigade strängteoretiquer äger rätt att nominera kandidater till medlem i
Bacchi Orden.

2.6 Inaktiv medlem
2.6.1 Inaktiv strängteoretiquer
Språkrören skall fatta beslut om strängteoretiquers inaktivitet om denne efter
avslutat verksamhetshalvår inte uppfyller 2.1.3 respektive 2.4.2. Undantag
tillämpas för strängteoretiquer som antingen bedriver tillfälliga studier vid annat
lärosäte eller har tagit studieuppehåll, med avsikt att återuppta sitt
engagemang i Strängteoretiquerna. Inaktiv strängteoretiquer betraktas ej som
strängteoretiquer.

2.6.3 Aktivering av inaktiv medlem
Inaktiv medlem som önskar att åter bli aktiv skall meddela detta till språkrören.
För att inaktiv strängteoretiquer skall betraktas som aktiv måste den inaktiva
strängteoretiquer delta på en stämma samt medverka i gyckel under ledning av
transponerad medlem på något evenemang som Språkrören tillkännager.

2.7 Uteslutning ur Strängteoretiquerna
Medlem som har orsakat Strängteoretiquerna skada eller har stått som inaktiv
medlem i mer än ett år skall uteslutas enligt de villkor som sektionens stadgar
specificerar. Medlemmar får specifikt inte
● bryta mot THS sångpolicy.
● sjunga sånger som är förbjudna av THS.
● framföra gyckel överförfriskad.
Beslut om uteslutande av medlem fattas av språkrören. Beslutet skall tillkännages
vid nästa stämma.

3 Språkrören
3.1 Bemyndigande
Språkrören är Strängteoretiquernas valda förmedlare.

3.2 Benämning och sammansättning
Språkrören består av Bellman och Fredman.

3.4 Ansvarsområden
3.4.1 Språkrören
Språkrören skall i början av varje verksamhetshalvår granska vilka medlemmar
som har varit inaktiva längre än vad som anges i 2.7 och sedan utesluta dessa ur
Strängteoretiquerna enligt 2.7. Språkrören skall fatta beslut om att temporärt
betrakta en strängteoretiquer som icke transponerad medlem om denne har
brutit mot de krav som ställs för att upphöjas till dirigent under 2.4.3 eller
strängteoretiquers skyldigheter under 2.3.
3.4.2 Bellman
Bellman ansvarar, tillsammans med Fredman, för Strängteoretiquernas
verksamhet samt förmedlandet av den.

Bellman är Strängteoretiquernas extraordinarius och underhållare. Således
ansvarar Bellman för att alla strängteoretiquers qulturbehov tillgodoses.
3.4.3 Fredman
Fredman ansvarar, tillsammans med Bellman, för Strängteoretiquernas
verksamhet samt förmedlandet av den.
Fredman är Strängteoretiquernas framgångsrike urmakare och affärsman.
Således ansvarar Fredman för att sammanställa verksamhetsberättelsen för
kalenderåret och andra verksamhetsrelaterade rapporter som sektionen eller
myndigheter begär. Fredman ansvarar också för att protokoll och andra viktiga
dokument är justerade, inlämnade och publicerade i tid enligt
Strängteoretiquernas reglemente.

3.5 Val av språkrör
3.5.1 Allmänt
Språkrören inför kommande verksamhetsår väljs under den sista planerade
stämman under innestående verksamhetsår, vilken benämns röststämman.
3.5.2 Nominering
Avgående språkrör skall nominera var sin kandidat till sin efterträdare. Samtliga
röstberättigade mötesdeltagare äger rätt att nominera kandidater till språkrör.
De utav språkrören nominerade kandidater skall vara väl insatta i verksamheten
samt förväntningarna på dem i deras eventuella roll som språkrör. Medlemmar
får enbart inneha en språkrörspost åt gången. Endast dirigenter får kandidera till
språkrör.
3.5.3 Godkännande
Sektionens sektionsmöte genomför godkännande av språkrören för vilken
Strängteoretiquerna förordar kandidater. Kandidaterna kan endast godkännas
då de framfört gyckel för sektionsmötet.

3.6 Språkrörsmöten, Duett
3.6.1 Allmänt
Minst fyra gånger per verksamhetshalvår skall språkrören sammanträda i ett
språkrörsmöte, vilket benämns duett.
3.6.2 Beslutsmässighet
En duett är beslutsmässig om båda språkrören är närvarande. Detta kan frångås
om något av språkrören är oförmögen att närvara. Denna duett kallas då ett

solo och tagna beslut skall redovisas på nästkommande stämma. Om mötet då
anser att redovisningen är otillräcklig kan tagna beslut då rivas upp.
3.6.3 Rösträtt
Endast språkrören har rösträtt under en duett.
3.6.4 Kallelse
Båda språkrören äger rätt att kalla till en duett. Kallelsen skall godkännas av
båda språkrören. Detta kan frångås om något av språkrören är oförmögen att
svara på kallelse.
3.6.5 Protokoll
Protokollet skall vara sammanställt och justerat inom tio dagar efter en duett.

4 Klubbmöte, Stämma
4.1 Allmänt
Klubbmötet benämns stämma och är Strängteoretiquernas högsta beslutande
organ.

4.2 Beslutmässighet
En stämma är beslutsmässigt om minst 1/2 av medlemmarna är närvarande.

4.3 Ombud
Röstning genom ombud eller fullmakt är inte tillåtet.

4.4 Kallelse
Fredman ansvarar för att kallelse till stämma, minst fem dagar innan mötet, går
ut till alla medlemmar via e-post. Med kallelse skall en preliminär dagordning
bifogas.

4.5 Mötesposter
I början av en stämma skall mötesordförande, mötessekreterare samt två
justerare och tillika rösträknare väljas.

4.6 Protokoll
Protokollet skall vara sammanställt av mötessekreteraren inom tio dagar efter en
stämma.

4.7 Justering
Protokollet skall justeras av utsedda justeringsmän inom tio dagar.

5 Styrdoqument
Strängteoretiquernas styrdoqument består av:
● Reglemente för Strängteoretiquerna

5.1 Tolkning av reglementet
Tolkning av reglementet sker i följande ordning:
Stämma
Duett
Därefter gäller den av sektionsstadgan definierade tolkningsordningen.

5.2 Ändring av reglementet
För ändring av reglementet krävs det att minst 2/3 av de röstberättigade
medlemmarna på en stämma röstar för ändringarna på två på varandra
följande stämmor.

5.3 Ändring av övriga styrdoqument
För att ändra Strängteoretiquernas övriga styrdoqument krävs beslut med enkel
majoritet vid en stämma.

5.4 Tillgänglighet
Samtliga Strängteoretiquernas gällande styrdoqument skall finnas tillgängliga i
Strängteoretiquernas google-drive.

