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Reglemente för Arbetsterapisektionen Artemis 

(Tidigare: Reglemente för Arbetsterapeutsektionen) 

 

Antaget: 2003-03-19 

Ändrat: 2015-01-08, 2020-12-14 

Syfte, organisation och verksamhetsområde 

§1 Arbetsterapisektionen är en sektion inom Medicinska Föreningen i Stockholm. Sektionen sammansluter 

de studerande vid Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet och representerar dessa inom 

kåren och i de sammanhang som nämns i detta reglemente. 

§2 Arbetsterapisektionens beslutande organ är sektionsstyrelsen vars ledamöter är representanter från 

Arbetsterapeutprogrammets kurser. Sektionen leds av sektionsordförande. 

§3 Sektionens huvudsakliga verksamhetsområde är utbildningsfrågor, studiesociala frågor och 

internationaliseringsfrågor som gäller sektionsmedlemmarnas utbildning. 

Val till sektionsstyrelsen 

§4 Varje kurs inom Arbetsterapeutprogrammet ska utse 1–2 personer som representerar kursen som 

ledamöter i sektionsstyrelsen.   

§5 Kursrepresentanterna väljs av kursen på sätt som kursen finner lämpligt. Endast sektionsmedlemmar 

som är inskrivna på aktuell kurs kan väljas att representera denna i sektionsstyrelsen. 

§6 Val av kursrepresentanter samt tid och plats för detta ska utlysas genom muntligt meddelande till kursen 

eller anslag på för kursen vedertagen anslagstavla senast en vecka i förväg. 

§7 Vid val av kursrepresentant har varje sektionsmedlem som är inskriven på kursen och som är närvarande 

vid valet en röst. De personer som erhåller flest röster väljs till kursrepresentanter. Vid lika antal röster 

avgör lotten. Sluten votering ska genomföras om detta begärs. 

§8 Specialistutbildningar och fristående kurser ska ha sammanlagt 1–2 representanter som 

sektionsstyrelsen får utses på lämpligt sätt. 

§9 Namn och kontaktuppgifter för de valda representanterna ska snarast meddelas sektionens sekreterare. 

Sekreteraren har att vidarebefordra dessa uppgifter till kårexpeditionen. 

§10 Person i kursen som har invändningar att anföra mot valets genomförande ska inom två veckor anmäla 

detta till Valnämnden. Valnämnden kan då besluta att genomföra omval i den aktuella kursen. 

Särskilda befattningshavare 

§11 Sektionsstyrelsen ska bland sina ledamöter utse sektionsordförande, utbildningssekreterare, studiesocial 

sekreterare, internationell sekreterare och sektionssekreterare. Dessa ska väljas på nytt för varje läsår. 
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§12 Sektionsordförande är sektionens främste företrädare och leder sektionsstyrelsens arbete. 

§13 Sekreteraren för protokoll vid sektionsstyrelsens sammanträden och svarar för ärende- och 

posthantering. 

§14 Utbildningssekreterare företräder sektionen i utbildningsfrågor och representerar sektionen i 

Utbildningsrådet. 

§15 Studiesociala sekreteraren företräder sektionen i studiesociala frågor och representerar sektionen i 

Studiesociala rådet. 

§16 Internationella sekreteraren företräder sektionen i internationaliseringsfrågor och representerar 

sektionen i Internationella rådet. 

Sektionsstyrelsen 

§17 Sektionsstyrelsen sammanträder på kallelse av sektionsordföranden, styrelsekontakten eller minst en 

fjärdedel av ledamöterna. Kallelse till sektionsstyrelsesammanträde ska vara ledamöterna tillhanda 

senast en vecka före sammanträdet. Styrelsen, Inspektor, revisor eller minst en fjärdedel av 

sektionsstyrelsens ledamöter har rätt att påkalla sektionsstyrelsesammanträde. 

§18 Sektionsstyrelsesammanträdena är öppna för alla sektionsmedlemmar, vilka har närvaro-, yttrande- och 

yrkanderätt vid sammanträdena. Rösträtt tillfaller endast ledamöterna. Närvaro-, yttrande- och 

yrkanderätt tillfaller även Styrelsens ledamöter, Inspektor och föreningens revisorer. 

Sektionsstyrelsen kan vid behandling av känsliga personfrågor med 5/6 majoritet besluta att förhandling 

ska ske bakom lyckta dörrar. Endast ledamöter har då rätt att närvara vid behandling av detta ärende. 

§19 Sektionsstyrelsen är beslutmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande och om kallelse har 

skett i föreskriven ordning. 

§20 Beslut på sektionsstyrelsesammanträde fattas med enkel röstövervikt. Varje närvarande ledamot har en 

röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid lika röstetal vid personval avgörs dock valet genom 

lottning. 

Omröstning sker öppet. I personfrågor kan dock, om ledamot så begär, omröstning genomföras med 

slutna röstsedlar. 

§21 Vid sektionsstyrelsens sammanträden ska protokoll föras. För detta svarar sekreteraren. Protokoll ska 

efter justering i original inlämnas till kårexpeditionen. 

§22 Sektionsstyrelsen åligger att 

a. inom sig utse sektionsordförande, utbildningssekreterare, studiesocial sekreterare, 

internationell sekreterare och sektionssekreterare 

b. välja representanter/ledamöter i de organ där sektionen ska vara representerad 

c. besluta om kårens och sektionens ställningstaganden i frågor som berör de utbildningar som 

sektionen representerar 

d. till Styrelsen eller Fullmäktige hänskjuta frågor som inte ankommer på sektionsstyrelsen att 

besluta om 

e. tillse att intressena för de studenter som sektionen representerar tillgodoses 

f. besvara remisser som tillställts sektionen av Styrelsen eller Fullmäktige 

g. besluta om användning av de till sektionen budgeterade medlen 
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h. välja ledamöter i sektionens arbetsgrupper 

i. föreslå styrelsen utdelning av stipendier som kan tilldelas sektionens studenter 

Sektionens representation 

§23 Arbetsterapisektionen representerar de studerande vid sina utbildningar genom utsedda representanter i 

programspecifika organ på Karolinska Institutet. Valbar som studentrepresentant för sektionen är 

sektionsmedlem. 

 

§24 Om av sektionen vald representant önskar bli entledigad från sitt uppdrag ska detta anmälas till 

sektionens sekreterare, vilken har att tillse att ärendet behandlas på nästkommande sektionsting. 

§25 Sektionens sekreterare svarar för att valda eller entledigade ledamöter/representanter i ovanstående 

organ snarast efter valet rapporteras till respektive organ samt till kårexpeditionen. 

Ekonomi 

§26 Sektionens verksamhet bekostas genom finansieras genom anslag i Föreningens budget samt eventuella 

bidrag som sektionen har tilldelats utöver detta. 

§27 Sektionsstyrelsen har beslutanderätt för hela det belopp som för sektionen finns upptaget i budgeten. 

§28 Sektionen ska årligen till Förvaltningsutskottet på anmodan inlämna äskan till Föreningens budget för 

nästkommande år. 

Kontaktperson 

§29 En person i Föreningens styrelse är utsedd att vara sektionens kontaktperson (styrelsekontakten). Denne 

har att vara sektionen behjälplig när det gäller att uttrycka sektionens åsikter och föra fram förslag från 

sektionen i Föreningens styrelse. 

Ändring av reglementet 

§30 Om ändring av reglemente är föreskrivet i Föreningens stadgar. 

 


