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Proposition - Två klubbmästare 

Beskrivning av ärendet 
Föreningen Energisystemteknologerna har i nuläget endast en 
klubbmästare i styrelsen, och är därav den enda av ingenjörernas 
föreningar som endast har en klubbmästare. Klubbmästaren ansvarar för 
flera stora evenemang och jobbar kontinuerligt med sociala event för 
studenterna. Klubbmästare är därav en post med hög arbetsbelastning. 
 
Med hållbart engagemang och psykisk hälsa i åtanke, bör det istället 
finnas två stycken klubbmästare som kan dela arbetet. 

Bedömning: 
Styrelsen bedömer därför att det bör finnas två klubbmästarposter. De 
båda ska ha samma rättigheter och skyldigheter, men väljas in vid olika 
tidpunkter. En bör väljas in på våren, och en på hösten. En ytterligare 
klubbmästare skulle då tillsättas vid stormötet på våren.  
 
Detta skulle innebära en överlappning av kompetens under postskiftet, 
samt fördela arbetet på två klubbmästare.  

Styrelsen yrkar att: 
att  
i 5 kap 5§ i stadgan lägga till: 
“f) Klubbmästare” efter “e) Idrottsansvarig” i stycket 
 
10.Val till styrelseposter  
a) Informationsansvarig  
b) Näringslivsansvarig  
c) Alumnansvarig  
d) Internationellt ansvarig  
e) Idrottsansvarig 
 
att 
i 6 kap 1§ i stadgan lägga till 
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“två” framför “klubbmästare” i stycket 
 
Styrelsen består av ordförande, informationsansvarig, vice ordförande 
tillika ekonomiskt ansvarig, näringslivskontakt, studierådsordförande, 
klubbmästare, alumnansvarig, internationellt ansvarig, studiesocialt 
ansvarig samt idrottsansvarig. Endast medlem i FET kan ingå i styrelsen. 
 
att  
i 6 kap 3§ i stadgan ändra 
 
“internationellt ansvarig och idrottsansvarig” till “internationellt ansvarig, 
idrottsansvarig och en av dom två klubbmästarna” i stycket 
 
Tillsättning av posterna sker genom personval på stormöte. Samtliga 
styrelseledamöter väljs för två terminer. Informationsansvarig, 
alumnansvarig, näringslivskontakt, internationellt ansvarig och 
idrottsansvarig väljs vid vårterminens stormöte, övriga väljs vid 
höstterminens stormöte. Ordförandekandidat som gått ES-programmet i 
minst ett år äger vid val till ordförandeposten företräde framför kandidat 
som gått kortare tid. 
 
att 
i 10 kap ändra paragraf 6§ från 
 
6§ Klubbmästaren i FET ansvarar, tillsammans med av denne 
sammansatt klubbverk, för föreningens sociala aktiviteter. 
 
till 
 
6§ Klubbmästare i FET ansvarar, tillsammans med av dem sammansatt 
klubbverk, för föreningens sociala aktiviteter. 

 
 
 
 


