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1 Allmänt 

1.1 Ändamål 
THS Reglemente är det styrdokument som är närmast understående THS Stadgar. 

1.2 Reglementesändringar 
Reglementesändring är giltig om den beslutats med relativ majoritet på ett ordinarie 
kårfullmäktigesammanträde. 

1.3 Ytterligare styrdokument 
Förutom THS Stadgar och THS Reglemente finns ett flertal styrdokument.  

Kårfullmäktige har policys inom olika områden. Kårstyrelsen har PM för verksamhetsstyrning. 

1.4 Metod för tillkännagivande av beslut 
Beslut tillkännages på kårens webbplats. 

1.5 Definitioner 

1.5.1 Läsdag  
Läsdagar är måndag till och mded fredag under terminstid, inklusive tentamensperiod, dock ej helgdagar. 
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2 Värdegrund 
THS värdegrund ska genomsyra och beskriva all THS verksamhet och omfattar: 

• Gemenskap och stolthet 

• Utveckling genom framåtanda 

• Glädje i deltagandet 
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3 Insigna 

3.1 Färger 
THS Färger är följande: 

THS-blå (CMYK: 64-7-9-0, RGB: 69-184-218, NCS: S1050-B10G, PMS: 637 eller HEX:#47b8da) 

THS-grå (CMYK: 52-43-41-6, RGB: 128-130-133, NCS: --, PMS: 60% black eller HEX:#808285) 

THS-vit (CMYK: 0-0-0-0, RGB: 255-255-255, NCS: --, PMS: vit eller HEX: # ffffff) 

3.2 Emblem 
THS emblem består av sju länkade ringar placerade i en cirkel med två ringar överst. Emblemet är 
varumärkesskyddat och har varumärkesnummer 367514. 

 

  

3.3 Ringar 
Civilingenjörsring får bäras av den som avlagt civilingenjörs-, bergsingenjörs-, eller arkitektexamen vid 
KTH. 

Ingenjörsring får bäras av den som avlagt högskoleingenjörs- eller teknikerexamen vid KTH. 

3.4 Kårmössa 

THS grå mössa får bäras av den som studerar, eller har avlagt examen, vid KTH samt är eller har varit 
medlem i THS.  

THS kårmössa ska mitt fram vara prydd med THS emblem och får tillfogas utbildningsspecifika spegater.  

3.5 Doktorsring och doktorshatt 
Doktorsring och doktorshatt får bäras av den som avlagt doktorsexamen vid KTH. 
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4 Verksamhetsspråk 

4.1 Kårfullmäktiges arbetsspråk 
Det beslutsspråk som används inom THS är svenska vilket betyder att alla beslut ska formuleras och antas 
på svenska. Det står varje ledamot i Kårfullmäktige fritt att välja att uttrycka sig på svenska eller engelska. 
Kårfullmäktige ska vid behov erbjuda möjligheten att få samtliga uttalanden översatta till engelska genom 
att välja en tolk. 

4.2 Styrdokument och handlingar 
Alla gällande styrdokument och handlingar skall finnas i sin helhet på svenska, och gällande styrdokument 
bör även finnas tillgängliga på engelska. Vidare skall kallelse till Kårfullmäktige och Kårstyrelsemöte finnas 
tillgängliga på både svenska och engelska. För alla dokument som finns att tillgå på engelska gäller alltid, 
vid eventuella skillnader dem emellan, att den svenska versionen äger tolkning framför den engelska 

4.3 THS Webbplats 
I den utsträckning det är möjligt skall THS Webbplats och all den information detta innefattar finnas 
tillgänglig på engelska. 
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5 Kårfullmäktige 

5.1 Talmanspresidiet 
Talmanspresidiet väljs av kårfullmäktige och består av talman, vice talman samt kårfullmäktiges sekreterare. 
De leder kårfullmäktiges arbete i enlighet med THS stadga och reglemente och företräder kårfullmäktige 
mellan deras sammanträde i enlighet med kårfullmäktiges beslut. 

Talman är neutral och uttalar inte sin personliga ståndpunkt i sakfrågor. Övriga talmanspresidiet kan lämna 
sakupplysningar i undantagsfall vid frågor som behandlar kårfullmäktiges arbete.  

Beslut av talmanspresidiet fattas av talman i samråd med övriga talmanspresidiet.  

5.2 Valnämnden 
Valnämnden ska innan ordinarie val förrättas fastställa fördelningen av kårfullmäktiges utjämningsmandat. 

5.2.1 Valgeneral 
Valnämnden sammankallas och leds av valgeneralen, som väljs av kårfullmäktige. Valgeneralen har ingen 
rösträtt i valnämnden men ansvarar för att planera, genomföra och marknadsföra val till kårfullmäktige. 
Vid fall då det inte finns en vald Valgeneral är Talmanspresidiet ansvarigt för att leda valnämnden 

5.3 Valförfarande 

5.3.1 Ordinarieval 
Tidpunkt för ordinarie val till kårfullmäktige fastställs av kårfullmäktige senast den 31 december. Valet skall 
vara minst 5 läsdagar långt och genomfört senast den 15 maj. Kandidat ska senast 2 veckor innan första 
valdagen ha inkommit med kandidatur till valnämnden. Valet sker genom fria, hemliga och direkta val 
inom varje valkrets. Kandidatur kan endast ske inom kandidats egen valkrets. Varje medlem har en röst i 
valet till kårfullmäktige. Den kandidat som får flest röster kommer först på valkretsens delegatlista, därefter 
följer resterande kandidater i fallande ordning efter antalet röster. Varje valkrets delegatlista består av det av 
valnämnden fastslagna antalet ordinarie mandat och lika många suppleanter, till detta kan även icke invalda 
kandidater finnas. Om kårfullmäktigedelegat entledigar sig flyttas delegaterna under denne uppåt på 
delegatlistan. 

5.3.2 Fyllnadsval 
Kårstyrelsen kan utlysa fyllnadsval till kårfullmäktige i enskild eller alla valkretsar. Beslut om fyllnadsval 
skall ske senast 20 läsdagar innan första valdag. Val genomförs på samma sätt som ordinarie val, de valda 
kandidaterna fyller upp delegatlistorna underifrån. 

5.4 Valberedningen 
Valberedningen består av fyra till sju ledamöter, varav en sammankallande. Om inte tillräckligt många 
kandidaturer har inkommit för att fylla valberedningen till det kårfullmäktigesammanträde där val till 
valberedningen sker kan valberedningsledamöter och sammankallande väljas efter fri nominering av 
kårfullmäktige. Mandatperioden för valberedningen sammanfaller med THS verksamhetsår. 
Valberedningen ska bereda valet och sammanställa resultatet av beredningen samt presentation av 
kandidater i valhandlingar som skickas till talman respektive kårstyrelsen. Valhandlingarna får i digitalt 
format delas med sammanträdets ledamöter i ordinarie handlingar, och ska i fysiskt format finnas 
tillgängliga för THS medlemmar vid samma tid som ordinarie handlingar sänds ut. Detta för att skydda 
kandidaternas integritet. Valberedningen beslutar om datum för nomineringsstopp och ska senast fyra 
veckor före nomineringsstopp anslå detta på THS webbplats.  

Ledamot i valberedningen har inte rätt att delta i beslut eller beredning av val till en post som ledamoten 
själv har sökt.  
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Valberedningen ska bereda val av: 

• Talman 

• Vice talman 

• Kårfullmäktiges sekreterare  

• Arvoderade poster enligt §6.1, Arvoderade poster  

• Kårstyrelseledamöter  

• Sakrevisorer  

• Valgeneral 

• Inspektor 

Ordinarie val av de av THS heltidsarvoderade som tillträder under sommaren ska ske senast under vecka 
19. Ordinarie val av de av THS heltidsarvoderade som tillträder vid årsskiftet ska ske senast under vecka 
48. Detta för att fyllnadsval ska kunna hållas.  

5.5 Mötesordning 

5.5.1 Kårfullmäktiges mötesordning 
 

Talmanspresidiet är ansvariga för att ta fram en mötesordning. Mötesordningen ska fastställas på första 
ordinarie kårfullmäktigesammanträdet varje verksamhetsår. Mötesordningen ska finnas tillgänglig för 
kårfullmäktiges ledamöter. 

 

5.5.2 Val till sammanslutning  
Vid val till sammanslutning med fler sökande än antal poster används blockröstning. Det innebär att varje 
ledamot kan rösta på lika många kandidater som det antalet poster som ska väljas. Kandidaterna 
rangordnas sedan på en lista från flest till minst antal röster. Posterna delas sedan ut så att den första 
posten ges till kandidaten med flest röster, den andra posten till kandidaten med näst flest röster, och så 
vidare.  

Om flera kandidater har samma antal röster så får samtliga kandidater en post förutsatt att antal poster 
räcker till. Om det finns fler kandidater med samma röstetal än det finns poster kvar att dela ut så sker en 
ny omröstning bland dessa kandidater.  

I det fall en kandidat som tilldelas en post inte fått röster från en majoritet av de röstande ska valet av den 
kandidaten bekräftas av kårfullmäktige genom vanligt beslut. Vid avslag tilldelas posten nästa kandidat i 

listan, som också måste bekräftas av kårfullmäktige. 
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6 Central organisation 
THS centrala organisation ansvarar för att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och 
förutsättningarna för studier vid KTH i sådana forum som är generella för alla studenter. THS Centralt ska 
verka för god sammanhållning och kamratskap mellan de studerande på KTH. THS Centralt ansvarar 
vidare för att samordna, stödja och erbjuda utbildning till THS Sektioner i deras arbete. 

6.1 Kårledningen 
THS Kårledning består av förtroendevalda funktionärer med särskilda arbetsuppgifter. 

Följande poster tillsätts, med arvodering enligt respektive procentsats: 

• Kårordförande, 100% 

• Vice kårordförande, 100% 

• Studiesocialt ansvarig, 100% 

• 2 st chefer för utbildningsinflytande, 100% vardera 

• Näringslivschef, 100% 

• Evenemangschef, 100% 

• Projektledare för THS arbetsmarknadsdagar ARMADA, 100% 

• Head of THS International, 100% 

• Chefredaktör för Osqledaren, 100% 

• Mottagningssamordnare, 100% 

• Kommunikationschef, 100% 

Dessa arvoderade, bortsett kårpresidiet, ska väljas av kårstyrelsen. De svarar inför kårstyrelsen som är 
ansvarig för verksamheten. Kårstyrelsen har rätt att vidta de åtgärder, vad gäller uppdrag och uppföljning 
som är nödvändiga för verksamhetens styrning. 

6.1.1 Enheter och funktioner 
Ovanstående poster delas in i fyra enheter; Presidieenheten, Utbildningsenheten, Näringslivsenheten, 
Studiesociala enheten samt en funktion; Kommunikationsfunktionen. 

Det åligger varje enhet respektive funktion att; 

• Sammanträda när verksamheten så fordrar 

• Verkställa kårfullmäktiges och kårstyrelsens beslut 

• Till vice ordförande inlämna förslag till budget för verksamheten 

6.1.2 Presidieenheten 
Består av Kårordförande och Vice kårordförande.  

Det åligger presidieenheten att samordna och arbetsleda de övriga enheterna, funktionen och övrig 
personal samt att svara för THS förvaltning och ekonomi. 

6.1.3 Utbildningsenheten 
Består av tre Chefer för Utbildningsinflytande. 

Det åligger utbildningsenheten att bedriva och samordna THS utbildningsbevakning och påverkansarbete 
samt att behandla till THS inkomna studenträttsfall. 
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6.1.4 Näringslivsenheten 
Består av Näringslivschef samt projektledare för THS Armada. 

Det åligger näringslivsenheten att erbjuda en plattform där studenter vid KTH på ett enkelt sätt ges 
möjligheten att komma i kontakt med arbetslivet. Det åligger även enheten att driva påverkansarbete för 
god näringslivsanknytning i utbildningen. 

6.1.5 Studiesociala enheten 
Består av Studiesocialt ansvarig, Mottagningssamordnare, Head of THS International samt 
Evenemangschef. 

Det åligger den studiesociala enheten att främja kontaktskapande verksamhet mellan KTH:s studenter samt 
att verka för att alla studenter upplever en god fysisk och psykisk studiemiljö på KTH. 

6.1.6 Kommunikationsfunktionen 
Består av Kommunikationschef samt Chefredaktör för Osqledaren 

Det åligger kommunikationsfunktionen att både enskilt och genom att stödja övriga enheter kommunicera 
THS verksamhet. Kommunikationsfunktionen ansvarar även för arbetet med medlemsrekrytering. 

6.2 Övriga centrala poster 
Kårstyrelsen väljer ledamöterna i följande organ: 

• Universitetsstyrelsen 

• Fakultetsrådet 

• Disciplinnämnden 

Kårstyrelsen väljer även ansvarig utgivare för Osqledaren. Kårfullmäktige kan upphäva alla beslut som 
innefattas under denna rubrik genom att fatta motstridigt beslut. 

6.3 THS Råd 
THS har ett flertal råd som utgör en naturlig mötesplats över sektionsgränserna för förtroendevalda och 
medlemmar med intresse inom olika sakområden. Råd instiftas och upplöses av kårstyrelsen till vilka 
rådens verksamhet ska rapporteras. Råden ska vid behov användas som remissinstans för kårfullmäktige 
och kårstyrelsen. Kårfullmäktige och kårstyrelsen kan också välja att hänvisa beslut till råden. 
 
Råden ska arbetsledas av kårledningen.  

 
En lista över THS aktuella råd skall finnas tillgänglig på THS hemsida. 
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7 Kårföreningar 

7.1 Allmänt 
En kårförening är en ideell och från THS fristående organisation med verksamhet som primärt riktar sig till 
studenter vid KTH. THS syfte med kårföreningar är att skapa ett rikt studentliv och ett levande campus 
utanför de schemalagda studierna för studenter vid KTH. 

Kårföreningar har egna organisationsnummer. Det är fritt för kårföreningar att vara medlemmar i 
paraplyorganisationer, men föreningen ska inte lyda formellt eller informellt under någon annan 
organisation. Alla kårföreningar ska vara demokratiskt uppbyggda och grundsyn och delta i THS 
gemenskap och värdegrund samt värna om THS och KTHs goda namn och rykte. 

Kårföreningar väljer själva sina förtroendevalda och ansvarar själva för sin ekonomi och redovisning. 

Då THS är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation ska kårföreningen avstå från att ta ställning 
för eller emot religiösa samfund eller politiska partier. 

7.1.1 Skyldigheter 
För att inneha ställningen som THS Kårförening ska föreningen; 

• representera med monter eller dylikt på kårens dag. 

• 50% av föreningens medlemmar ska vara THS Studerandemedlemmar.  

• vid skifte av ansvariga inom två veckor skicka kontaktuppgifter till THS. 

• Aktivt informera studenter vid KTH om sin verksamhet under hela året. 
 

7.1.2 Rättigheter 
Därtill innehar THS Kårföreningar följande rättigheter; 

• rätt till att gratis affischera föreningen i THS Lokaler i det fall att THS logga finns med i 
marknadsföringen. 

• rätt att boka lokaler i Nymble enligt gällande lokalbokningsföreskrifter för kårföreningar enligt 
PM för THS Fastigheter 

• rätt att vistas i THS lokaler mellan kl. 06:00 och kl. 03:00. För att göra detta ska lokalaccess 
hämtas ut i THS Kårexpedition. 

• rätt till lokaler i Nymble för att kunna bedriva sin verksamhet, med reservation för eventuell 
lokalbrist. 

7.1.3 Medlemmar och rekrytering 
Alla studenter vid KTH ska ha rätt att ansöka om att bli medlem i samtliga kårföreningar. Som medlem i 
förening räknas personer som har rösträtt på sektionens årsmöte. Föreningar har i huvudsak inte rätt att 
neka eller begränsa medlemskap på grund av etnicitet, kön, sexualitet eller de övriga lagstadgade 
diskriminerings-grunderna.  

Vill föreningen neka/begränsa medlemskap ska det finnas ett berättigat syfte och begränsningen ska vara 
lämplig och nödvändig för att uppnå det syftet. Ett berättigat syfte att neka medlemskap är exempelvis att 
en kör inte behöver anta medlemmar som inte lever upp till de musikaliska krav som föreningen ställer, 
giltiga skäl att begränsa medlemskap är exempelvis att ett spex inte behöver ta emot fler medlemmar än 
vad som krävs för att sätta upp spexet eller att begränsningen är ett led i strävanden att främja jämställdhet 
mellan kvinnor och män. 

Alla medlemmar i en kårförening ska ha rätt att söka samtliga förtroendeposter inom föreningen. 
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7.2 Utökat samarbete 
I de fall då THS och en kårförening önskar utöka samarbetet utöver de rättigheter och skyldigheter som 
specificerats i 7.1.1 och 7.1.2 ska ett avtal skrivas mellan parterna. 

Skyldigheter vid långvarigt nyttjande av THS lokaler 

• Kårföreningar som under längre tid nyttjar THS lokaler ska skriva på ett upplåtelseavtal. 

Skyldigheter vid ekonomiskt stöd från THS 

• Kårföreningar som mottar direkt ekonomiskt stöd från THS ska presentera sin budget för 
innevarande verksamhetsår samt föregående verksamhetsårs ekonomiska utfall för Kårstyrelsen 
och THS sakrevisorer. THS sakrevisorer ska även kontinuerligt ha tillgång till kårföreningens 
redovisning. 

7.3 Ansökan 
En förening kan till Kårstyrelsen ansöka om att registreras som kårförening. För att få status som 
kårförening krävs att föreningen klarar av reglementets bestämmelser samt att en majoritet av 
medlemmarna vid ansökningstillfället är THS-medlemmar. Ansökan ska, om inte särskilda skäl föreligger, 
innehålla föreningens organisationsnummer, en beskrivning av verksamhetens art, en av föreningsmötet 
antagen stadga, medlemsmatrikel innehållandes namn och personnummer till samtliga medlemmar, samt 
namn, telefonnummer och e-post till föreningens ordförande. 

Ansökan om status som kårförening behandlas två gånger per år och ansökan ska skickas in senast den 1 
maj alternativt senast den 1 november. Ansökan skickas till Studiesocialt Ansvarig vid THS. Styrelsen 
beslutar sedan så fort som möjligt om bifall eller avslag i enlighet med reglementets bestämmelser. 

7.3.1 Omregistrering 
För att en kårförening ska behålla sin status som kårförening krävs en årlig omregistrering. Ansökan om 
omregistrering ska göras senast den 1 november. Styrelsen beslutar sedan så fort som möjligt om bifall eller 
avslag i enlighet med reglementets bestämmelser. 

Ansökan ska, om inte särskilda skäl föreligger, innehålla en berättelse av verksamheten det senaste 
verksamhetsåret, en beskrivning av det planerade arbetet för det kommande verksamhetsåret, 
medlemsmatrikel innehållandes namn och personnummer till samtliga medlemmar, samt namn, 
telefonnummer och e-post till föreningens ordförande. Om föreningens stadga har ändrats under 
verksamhetsåret ska även denna bifogas i ansökan. 

7.3.2 Förteckning 
THS Studiesocialt Ansvarig ansvarar för att upprätta en förteckning över de befintliga kårföreningarna i 
vilken det ska finnas namn på föreningen, kontaktuppgifter till ansvarig i föreningen samt föreningens 
organisationsnummer. 

7.3.3 Förlorad status som kårförening 
Då en kårförening inte uppfyller kraven för kårföreningsstatus får föreningen sex månader efter utfärdad 
varning på sig att åtgärda situationen. Eventuella fall behandlas av kårstyrelsen, och kan som alltid 
överklagas till kårfullmäktige. 
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8 Kårprojekt 

8.1 Allmänt 
Ett kårprojekt är ett tidsbestämt projekt som primärt riktar sig till studenter vid KTH. De har många 
likheter med Kårföreningar, med vissa undantag.  

Kårprojekt väljer själva sina förtroendevalda och ansvarar själva för sin ekonomi och redovisning. 

Då THS är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation ska kårprojekt avstå från att ta ställning för 
eller emot religiösa samfund eller politiska partier. De ska också värna om THS och KTHs goda namn och 
rykte.  

8.1.1 Skyldigheter 
För att inneha ställningen som THS Kårprojekt ska projektet; 

• vara tidsbestämt. 

• främja THS syfte och resultatet skall kunna komma alla medlemmar till del. 

• aktivt informera THS medlemmar om sin verksamhet. 

• ha ett tydligt mål samt en projektplan.  

• ha minst en projektledare som är ansvarig för projektet. 

• genom sin verksamhet uppträda som en god representant för THS och KTH. 

• drivas ideellt. 

8.1.2 Rättigheter 
Därtill innehar THS kårprojekt samma rättigheter som Kårföreningar under sin projekttid med undantag 
från rätt till lokal i Nymble.  

8.1.3 Medlemmar och rekrytering 
Projekt som rekryterar har inte rätt att neka eller begränsa medlemskap på grund av etnicitet, kön, 
sexualitet eller de övriga lagstadgade diskriminerings-grunderna.  

8.2 Utökat samarbete 
I de fall då THS och ett kårprojekt önskar utöka samarbetet utöver de rättigheter och skyldigheter som 
specificerats i 8.1.1 och 8.1.2 ska ett avtal skrivas mellan parterna. Då gäller samma skyldigheter som för 
kårföreningar som är specificerade under 7.2 utökat samarbete.  

8.3 Ansökan 
Ett projekt kan till Kårstyrelsen ansöka om att registreras som kårprojekt. För att få status som kårprojekt 
krävs att projektet klarar av reglementets bestämmelser. Ansökan ska innehålla, om inte särskilda skäl 
föreligger, projektbeskrivning och projektplan samt namn, telefonnummer och e-post till projektledaren. 

Ansökan skickas till THS Mottagningssamordnare. Styrelsen beslutar sedan så fort som möjligt om bifall 
eller avslag i enlighet med reglementets bestämmelser. 

8.3.1 Förlorad status som kårprojekt 
Projekt som inte klarar av de krav som ställs på dem av THS enligt §8 Kårprojekt kommer förlora sin 
status som kårprojekt. Eventuella fall behandlas av kårstyrelsen. 
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9 THS Sektioner 

9.1 Allmänt 
Sektion vid THS är underställd THS och utgörs av den sammanslutning som representerar avgränsad del 
av KTHs studenter.  

Sektionerna kan ha egen förvaltning om verksamheten påkallar detta, verksamheten är även då underställd 
THS. Kårfullmäktige beslutar om sektion ska ha egen förvaltning. Om sektionerna har egen förvaltning 
anges detta i nedanstående förteckning över sektioner. Sektioner med egen förvaltning kan ha annat 
verksamhetsår än THS. Sektioner med egen förvaltning förvaltar själva sina egna tillgångar och svarar 
självständigt för sina egna förpliktelser. 

9.1.1 Skyldigheter 
För att inneha ställningen som THS Sektion ska sammanslutningen; 

• Verka för, och representera, alla KTHs studenter som uppfyller kraven under punkten 
sammansättning för respektive sektion. 

• Bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier för de 
studenter som uppfyller kraven under punkten sammansättning för respektive sektion. 

• Verka för god sammanhållning och kamratskap mellan de studerande inom den egna 
studentgruppen och med andra sektioner. 

• Erbjuda samtliga studenter, som uppfyller kraven under punkten sammansättning för respektive 
sektion, en mottagning då de påbörjar sina studier vid KTH. Mottagningen ska innehålla 
information om KTH, THS i sin helhet och de rättigheter och skyldigheter man har som student 
och kårmedlem samt visa upp möjligheter till engagemang. 

• Senast sex månader efter avslutat verksamhetsår, skicka in verksamhetsberättelse och ekonomisk 
redovisning till THS Centralt. Sektionen ansvarar vidare för att dessa hålls tillgängliga för 
allmänheten, undantaget känsliga personuppgifter. 

• Aktivt informera sina medlemmar om Kårfullmäktige och dess arbete samt uppmuntra till 
deltagande i val till Kårfullmäktige. 

• Kalla till och genomföra minst ett sektionsmöte per termin. 

Dispens från ovanstående åtaganden kan beviljas av Kårstyrelsen. 

9.1.2 Rättigheter 
Därtill innehar THS Sektioner följande rättigheter; 

• Ekonomiskt stöd i form av sektionsstöd, fastslaget av Kårfullmäktige. 

• Möjlighet att delta i THS rådsverksamhet 

• Subventionerade hyrespriser i THS Fastigheter. 

• Erhållande av arvode för förtroendevalda revisor i enlighet med paragraf 11.2. 

• Rätt till stöd i arbetet med ekonomisk redovisning. 

• Rätt att använda THS varumärke i enlighet med gällande föreskrifter. 

• Möjlighet att nominera studeranderespresentanter för de förtroendeposter som utses av THS 
Centralt. 

9.1.3 Stadgar 
Sektioner med egen förvaltning skall anta egna stadgar som tillägg till THS stadgar. Dessa, och sektionens 
andra styrdokument får inte strida mot THS styrdokument och beslut. 

9.1.4 Sektionsmöte 
Högsta beslutande organ över verksamheten för sektion med egen förvaltning är sektionsmötet. Mer om 
hur sektionsmöten går till regleras nedan. 
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9.1.5 Styrelse 
Sektion med egen förvaltning ska välja styrelse som ansvarar för sektionens verksamhet. Samtliga 
sektionens medlemmar ska ha rösträtt i val av styrelse. 

9.1.6 Ekonomisk redovisning 
Sektioner med egen förvaltning redovisar sin ekonomi som en sammanhållen bok. Undantag från detta får 
ske för klubbmästeri, näringslivsgrupp, sektionsspex och mottagning vilka får redovisa separata böcker. 

9.1.7 Revision 
Sektioner med egen förvaltning ska välja två revisorer. Samtliga sektionens medlemmar ska ha rösträtt i val 
av revisorer. Dessa ska på grundval av företagen revision till sektionsmötet uttala sig om ansvarsfrihet för 
sektionens styrelse under det verksamhetsår revisionen avser. 

9.2 Sektionsmöte 

9.2.1 Allmänt 
Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ, där samtliga sektionens medlemmar har närvarande-, 
yttrande-, yrkande- och beslutsrätt. Sektionsmötet ska fastställa riktlinjer och budget för sektionens 
verksamhet. Ordinarie sektionsmöte ska hållas minst en gång per termin. Sektionsmöte får inte hållas 
under tentamensperiod eller ferie. 

9.2.2 Kallelse 
Sektionsstyrelsen kallar till ordinarie och extra sektionsmöte. 
Kallelse till sektionsmöte ska anslås på av sektionen stadgad plats senast åtta läsdagar före mötet för att 
mötet ska anses behörigt utlyst. På begäran ska kallelse även tillsändas Kårstyrelsen. 
Föredragningslista och övriga handlingar ska anslås tillsammans med kallelse senast fyra dagar före mötet. 
Extra sektionsmöte ska hållas inom 20 läsdagar om minst 30 medlemmar tillhörande sektionen, 
sektionsrevisor, kårstyrelsen eller verksamhetsrevisor så begär,  

9.2.3 Protokoll 
Vid sektionsmöte ska minst beslutsprotokoll föras och detta ska justeras av sammanträdesordföranden 
tillsammans med två av mötet utsedda justeringsmän. I protokollet ska antalet närvarande medlemmar vid 
mötets början och slut antecknas, samt övriga närvarande. Protokoll ska i justerat skick anslås på av 
sektionen stadgad plats inom 14 dagar. På begäran ska protokoll även sändas till Kårstyrelsen. 

9.2.4 Beslut 
För beslutsmässighet på sektionsmötet krävs minst tio närvarande sektionsmedlemmar, men en sektion 
kan i sina styrdokument ställa högre krav på antalet närvarande medlemmar som krävs för 
beslutsmässighet.  

Omröstning ska ske öppet. Sluten omröstning ska ske om någon sektionsmedlem så begär. Sektionsmötet 
beslutar med acklamation om inte enskild medlem eller mötesordförande begär votering. Votering innebär 
att beslut tas genom handuppräckning, antingen genom att mötesordförande uppskattar hur rösterna 
fördelar sig eller med räkning av rösterna om enskild medlem eller mötesordförande så begär. Vid beslut 
får endast två förslag ställas mot varandra. Finns det fler förslag måste förberedande voteringar 
genomföras, undantaget om det på direkt fråga från talman finns enhälligt stöd för ett förslag. 
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9.3 Förteckning över sektionerna 

9.3.1 Arkitektursektionen (A) 

Sektionen har egen förvaltning. 
Sektionsfärg: lila, NCS-kod S 3055-R50B. 
Avvikelse: Arkitektsektionen har rätt att hålla sektionsmöten även under KTHs 
tentamensperioder. 

9.3.2 Bergssektionen (B) 

Sektionen har egen förvaltning. 
Sektionsfärg: grå, 3000. 

9.3.3 Sektionen för Civilingenjör och Lärare (CL) 

Sektionen har egen förvaltning. 
Sektionsfärg: svart, S 9000-N och röd, S 0298-R04B. 

9.3.4 Datasektionen (D) 

Sektionen har egen förvaltning. 
Sektionsfärg: cerise, NCS-kod S 1070-R20B. 

9.3.5 Doktorandsektionen (Dr) 

Sektionen har egen förvaltning. 
Sammansättning: forskarstuderande vid KTH 
Sektionsfärg: svart och guld, NCS-koder: S 9000-N och S 0580-Y20R. 
Avvikelse: Doktorandsektionen har rätt att hålla sektionsmöten även under KTHs 
tentamensperioder. 

9.3.6 Elektrosektionen (E) 

Sektionen har egen förvaltning. 
Sektionsfärg: vit. 

9.3.7 Fysiksektionen (F) 

Sektionen har egen förvaltning. 
Sektionsfärg: orange, NCS-kod S 0565-Y70R 

9.3.8 Fria sektionen (Fria) 

9.3.9 Sektionen för Industriell Ekonomi (I) 

Sektionen har egen förvaltning. 

9.3.10 Sektionen för Informations- och Nanoteknik (IN) 

Sektionen har egen förvaltning. 
Sektionsfärg: Kiselblå, S 4030-B. 
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9.3.11 Ingenjörssektionen Bygg (IsB) 

Sektionen har egen förvaltning. 
Sektionsfärg: ockraröd samt programfärg. 

9.3.12 Ingenjörssektionen Flemingsberg (IsF) 

Sektionen har egen förvaltning. 
Sektionsfärg: rödockra samt programfärg. 

9.3.13 Telge Teknologsektion (TT) 
Sektionen har egen förvaltning. 
Sektionsfärg: rödockra samt programfärg. 

9.3.14 Kemisektionen (K) 

Sektionen har egen förvaltning. 
Sektionsfärg: gul, NCS-kod S 0580-Y10R. 

9.3.15 Maskinsektionen (M) 

Sektionen har egen förvaltning. 
Sektionsfärg: vinröd, NCS-kod S 1580-R. 

9.3.16 Sektionen för Medieteknik (Media) 

Sektionen har egen förvaltning. 
Sektionsfärg: röd, grön och blå, NCS-koder: S 1085-Y90R, S 2570-G20Y och S 3060-R80B. 

9.3.17 Sektionen för Medicinsk Teknik (MiT) 

Sektionen har egen förvaltning. 
Sektionsfärg: ljusblå. 

9.3.18 Sektionen för Öppen ingång (OPEN) 

Sektionen har egen förvaltning 
Sektionsfärg: vackert röd, NCS-kod S 1580-Y80R. 

9.3.19 Samhällsbyggnadssektionen (S) 

Sektionen har egen förvaltning. 
Sektionsfärg: buteljgrön, NCS-kod S 7020-G10Y. 

9.3.20 Flygsektionen (T) 

Sektionen har egen förvaltning. 
Sektionsfärg: vackert mörkblå, NCS-kod S4050 – R80B 

9.3.21 Sektionen för Energi och Miljö (W) 

Sektionen har egen förvaltning. 
Sektionsfärg: djup cyan, NCS-kod S 4050-B40G 
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9.4 Sektionernas sammansättning  
Sektionernas sammansättning finns i bilagan ”Sektionernas sammansättning”, ändringar i Sektionernas 
sammansättning beslutas av kårfullmäktige. Bilagan ska vara tillgänglig tillsammans med reglementet på 
THS hemsida.  
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10 Arkivering 
THS ska arkivera följande dokument. 

• THS styrdokument. 

• Kårfullmäktiges handlingar och protokoll. 

• Kårstyrelsens handlingar och protokoll. 

• Osqledaren.  

Kårstyrelsen ansvarar för arkiveringen som ska följa god arkivsed. Arkiven ska hållas tillgängliga för 
medlemmarna.  
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11 Medlemsavgifter 
Kårfullmäktige skall inför varje verksamhetsår fastställa medlemsavgift.  
 
Avgift för medlemskap och stödmedlemskap betalas för varje verksamhetsår. Medlemsavgift kan betalas 
innan nästkommande verksamhetsår. Betalning av medlemsavgift senare under verksamhetsår berättigar 
inte till nedsatt medlemsavgift.  
 
Har stödmedlem betalat medlemsavgift och återupptar sina studier vid KTH skall denne från detta datum 
räknas som medlem för resterande del av verksamhetsåret.  
 
Medlem som utträder ur THS eller avslutar sina studier vid KTH under pågående verksamhetsår äger inte 
rätt till återbetalning av medlemsavgiften. 
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12 Arvoden 

12.1 Allmänt  
Arvode för en månads heltidsarvode ska motsvara 33 % av Prisbasbeloppet dock minst 16056 kr. Arvodet 
för en månads halvtidsarbete ska motsvara 16,5 % av Prisbasbeloppet dock minst 8028 kr.  

12.2 Arvode  
Talmanspresidiet är arvoderat till 6,8 % av Prisbasbeloppet per person och år.  

Valgeneral är arvoderad till 6,8 % av Prisbasbeloppet per år.  

Valberedningen är arvoderad till 5,1 % av Prisbasbeloppet per person och år.  

Samtliga personer enligt §6.1 Kårledningen, är arvoderade under sin mandatperiod. De är utöver detta 
arvoderade ytterligare en månad för överlämningsarbete, för de med verksamhetsår som mandatperiod 
utgår arvodering juni månad innan tillträde och för de med kalenderår från 15 december innan tillträde och 
till och med 15 januari efter avslutad mandatperiod.  

De sektionstillsatta sakrevisorerna erhåller ett arvode på 2,5 % av Prisbasbeloppet per person och år och 
de av kårfullmäktige tillsatta sakrevisorerna erhåller ett arvode på 10,1 % av Pris-basbeloppet per person 
och år. 

För de arvoden som inte är reglerade av reglementet eller uppgår till mer än kvartstidsarbete kan dessa 
beslutats av kårstyrelsen utan kårfullmäktiges godkännande. 

12.3 Ersättning vid avgång eller avsättning  

Förtroendevald som avgår ska erhålla ersättning motsvarande en månads arvodering från det datum då 
dennes begäran om entledigande bifölls.  

Förtroendevald erhåller en månads ersättning från de datum denne avsätts.  

Ersättning som ska betalas ut får ej överstiga den summa som skulle betalats ut fram till den ursprungliga 
periodens utgång. 
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13 Ägande och Förvaltning 

13.1 Ändamål  
THS kapital/innehav ska förvaltas enligt den av kårfullmäktige fastställda ekonomipolicyn.  

13.2 Fonder 
För särskilt ändamål och tidsperiod har kårfullmäktige rätt att inrätta fonder vilka ska förtecknas i 
reglementet. Fondmedel får endast disponeras efter beslut av kårfullmäktige. 

Till fonder som inte är reglerade på annat sätt ska eventuella uppräkningar fastställas i samband med beslut 
om föregående års bokslut. 
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14 Revision 

14.1 Sakrevisorer 
Kårfullmäktige ska varje år välja tre sakrevisorer. Sakrevisorerna har rätt att sammankalla sektionernas 
revisorer samt att granska sektionernas verksamhet. Sakrevisorerna ska kontinuerligt revidera 
verksamheten. Ansvaret för revisionsberättelse och revidering av verksamhetsberättelse och årsredovisning 
ligger hos de revisorer som är sittande vid den tidpunkt då respektive dokument presenteras för 
kårfullmäktige. 

14.2 Utbildning för revisorer 
THS ska tillhandahålla en utbildning för sakrevisorerna och sektionernas revisorer.  


