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Syften och uppgifter
§1
Näringslivsutskottets syften är att knyta goda kontakter med näringslivet och andra av
medlemmarnas framtida arbetsgivare och att förhandla om sponsring från företag,
organisationer och statlig och kommunal förvaltning.
§2

Näringslivsutskottet åligger:
a.
att sörja för föreningens kontakter med svenskt och utländskt näringsliv samt offentlig
sektor vad gäller medlemmarnas framtida arbetsmarknad
b.
att handha företags och organisationers sponsring av Medicinska Föreningens
verksamhet
c.
att samråda med andra kårorgan angående sponsring och annonsförsäljning inom
dessas verksamhetsområde
d.
att tillsammans med andra studentkårer vid Karolinska Institutet verka för anordnandet
av en arbetsmarknadsdag
e.
att verkställa utredningar i arbetsmarknads- och sponsringsfrågor
f.
att vid sina sammanträden föra beslutsprotokoll
g.
att vid verksamhetsårets slut avgiva verksamhetsberättelse till Styrelsen

Ansvarsförhållande och funktion
§3
Näringslivsutskottet ansvarar i sin verksamhet inför Fullmäktige. För Näringslivsutskottet
gäller vad som sägs om verkställande organ i Medicinska Föreningens stadgar.
Sammansättning och val
§4
Näringslivsutskottet utgöres av dess ordförande, föreningens ordförande,
Näringslivsutskottets sekreterare samt högst sju övriga ledamöter. Föreningens vice
ordförande är personlig suppleant för föreningens ordförande och ständigt adjungerad.
§5

Näringslivsutskottets medlemmar väljes av Fullmäktige.

Beslutsförhet, kallelser och protokoll
§6
Angående kallelse till sammanträde med Näringslivsutskottet gäller vad som stadgas om
kallelse till sammanträde med verkställande organ i Medicinska Föreningens stadgar.
§7

Utskottet fattar beslut vid utskottssammanträden. För att utskottet ska kunna fatta beslut
krävs att minst hälften av utskottets medlemmar är närvarande vid sammanträdet. Beslut
fattas med enkel röstövervikt bland de närvarande medlemmarna. Vid lika röstetal har
sammanträdets ordförande utslagsröst.

§8

Angående protokoll från Näringslivsutskottet gäller vad som stadgas om protokoll från
verkställande organ i Medicinska Föreningens stadgar.

Åligganden för utskottets befattningshavare
§9
Näringslivsutskottets ordförande åligger:
a. att inför styrelse och fullmäktige föra utskottets talan
b. att föra det ekonomiska ansvaret för utskottets verksamhet
c. att leda utskottets sammanträden
d. att leda och planera utskottets verksamhet
e. att handha utskottets kontakter med dess motsvarigheter vid andra studentkårer
§10

Näringslivsutskottets sekreterare åligger:
a. att föra protokoll vid utskottets sammanträden
b. att vid ordförandens förfall föra utskottets talan inför styrelse och fullmäktige
c. att tillsammans med ordföranden ta ställning till inkommande post
d. att på ordförandens anmodan ordna kallelser och andra av utskottets utskick
e. att handha arkivering av utskottets handlingar

§11

Övriga ledamöter kan av utskottet tilldelas uppgifter och åligganden inom utskottets
verksamhetsområde.

Sponsring och sponsringsavtal
§12
Verkställande organ inom föreningen har att till utskottet anmäla de möjligheter till extern
sponsring som finns inom dess verksamhetsområde. Utskottets uppgift är sedan att hitta
företag och andra organisationer som är intresserade av dessa sponsringsobjekt. Utskottet har
att verka som Föreningens kontakt med intresserat företag eller organisation. Utskottet
upprättar i samråd med aktuellt företag / organisation förslag till sponsringsavtal vilket
föreläggs vederbörande organ för beslut enligt gällande beslutsordning.
Arbetsmarknadsdagarna
§13
För anordnande av arbetsmarknadsdagar ska det under utskottet finnas en general för
arbetsmarknadsdagarna. Generalen ansvarar för genomförande av arbetsmarknadsdagar för
Föreningens medlemmar. Generalen ska samverka med sina motsvarigheter på de andra
studentkårerna vid Karolinska Institutet och arbetsmarknadsdagarna ska om det passar
genomföras som ett samarbetsprojekt mellan studentkårerna vid Karolinska Institutet.
Näringslivsutskottet utser den arbetsgrupp som kommer behövas för genomförandet av
arbetsmarknadsdagarna. Generalen står som ytterst ansvarig för dess genomförande.
Beslutsrätter
§14
Näringslivsutskottet äger inom ramen för sin budget:
a) besluta om kostnader motsvarande högst 0,8 prisbasbelopp.
b) besluta om investeringar motsvarande högst 0,6 prisbasbelopp och som innebär en årlig
avskrivningskostnad om högst 0,12 prisbasbelopp.
Generalen för arbetsmarknadsdagarna äger rätt att fatta beslut om belopp under 0,8
prisbasbelopp inom ramen för budgeten för arbetsmarknadsdagarna.
Generalen för arbetsmarknadsdagarna i förening med en annan person i arbetsgruppen äger
inom ramen för budgeten för arbetsmarknadsdagarna rätt att besluta om kostnader
motsvarande högst 2,5 prisbasbelopp. Dessa beslut skall alltid protokollföras och det skall
alltid vara samma person i arbetsgruppen som samman med Generalen fattar dessa beslut.

