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Proposition 1:
Revidering av Reglemente för Sexmästeriet
Framtagen av Sexmästeristyrelsen 17/18, framförs av sexmästare Oskar Sjödin.
På begär av Skövde Sexmästeris Stormöte 1/6, där medlemmarna röstade igenom ett begär på en
ändring av Reglementet för Skövde Sexmästeri, vill Styrelsen 17/18 föreslå följande revidering av
reglementet.
Det finns ett begär att samtliga av styrelsemedlemmarna ska vara insatta i organisationens ekonomi.
Föreningen menar att tillägga en förpliktelse där styrelsen åligger att vara väl insatta i Skövde
Sexmästeris ekonomi.
Förslag på revidering, tillägg markerat i gult.

Reglemente för Sexmästeriet, Kapitel 3: Styrelsen
Åliggande
§5 Varje styrelsemedlem ska närvara på styrelsemöten och stormöten. Frånvaro meddelas i god tid.
§6 Alla styrelsemedlemmar ska stå som serveringsansvariga för Kårhuset Boulogner.
§7 Alla styrelsemedlemmar kan efter styrelsebeslut vara Gruppansvarig.
§8 Det åligger Sexmästeristyrelsen att:
 Underhålla Kårhuset Boulogner
 Bedriva verksamhet på Kårhuset Boulogner enligt Skövde Sexmästeris syfte
 Bedriva uthyrningar av Kårhuset Boulogner enligt Kårhusgeneralens syfte
 Ansvara för utbildning av personal inom Skövde Sexmästeris verksamhetsområde
 Kontinuerligt utvärdera och uppdatera Skövde Sexmästeris styrdokument och riktlinjer
 Ta fram förslag på verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår
 Vara väl insatt i Skövde Sexmästeris ekonomi

Då uppgiften ligger på styrelsen som helhet och innebär att alla styrelsemedlemar tar an ansvaret, är det
redundant att uppgiften upprepas inom en del av styrelseposternas uppgiftsbeskrivningar, och önskas
att revideras enligt förslag. Strykande markerat i rött.
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Reglemente för Sexmästeriet, Kapitel 6: Sexmästare
Uppgifter
§2 Sexmästaren har till uppgift att:
 Planera, samordna, utveckla och leda Skövde Sexmästeris verksamhet
 Vara väl insatt i Skövde Sexmästeris ekonomi

Reglemente för Sexmästeriet, Kapitel 9: Skattmästare
Uppgifter
§2 Skattmästaren har till uppgift att:
 Vara väl insatt i Skövde Sexmästeris ekonomi

Reglemente för Sexmästeriet, Kapitel 14: Kårhusgeneral
Uppgifter
§2. Kårhusgeneralen har till uppgift att:
 Planera, samordna, utveckla och leda verksamheten på Kårhuset Boulogner.
 Inom ansvarsområdet hålla god kontakt med och representera Kårhuset Boulogner gentemot
massmedia.
 Skapa kontakter med potentiella intressenter för uthyrning av Kårhuset Boulogner.
 Inom ansvarsområdet se till att remisser besvaras.
 Inom ansvarsområdet arbeta med visionära och långsiktiga frågor.
 Hålla regelbunden kontakt med SiS organ och sektioner samt att utbilda dessa i nyttjande av
Kårhuset Boulogner.
 Arbeta med sponsringsarbete inom ansvarsområdet.
 Se till att arbetspersonal finns tillgänglig vid uthyrningar och sittningar på Kårhuset Boulogner.
 Vara väl insatt i Kårhuset Boulogners administrationssystem. Ansvara för eventuella uppdatering
av data i systemet.
 Hålla i möten som gäller verksamheten på Kårhuset Boulogner.
 Vara serveringsansvarig, eller utse en serveringsansvarig på uthyrningar av Kårhuset Boulogner.
 Vara insatt i Skövde Sexmästeris ekonomi.
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Förslag till beslut
Sexmästeristyrelsen föreslär stämmän
Att1: godkänna revidering av Reglemente för Sexmästeriet
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