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Inledning 
Dessa reglementen är Ingenjörssektionen Byggs reglemente. De reglerar sektionens organ och 
nämnder däri. Ingenjörssektionen Bygg är en del av organisationen Tekniska Högskolans 
Studentkår (THS). 
Stora delar av sektionens medlemmar är personer med ingen eller liten erfarenhet av 
reglemente. Därför skrivs dessa med ett så lätt språk som möjligt. Detta gör att vissa delar av 
reglementena inte är skrivna efter allmänt sätt att skriva reglemente. 
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1. Allmänt 

1.1. Ändamål 

1.1.1. IsB:s Reglemente är det styrdokument som är närmast understående IsB:s Stadgar. 

1.2. Reglementesändringar 

1.2.1. Reglementesändring är giltig om den beslutas med relativ majoritet på ett ordinarie 
sektionsmöte (SM). 

1.3. Ytterligare styrdokument 

1.3.1. Förutom IsB:s Stadgar och IsB:s Reglemente finns även PM samt Samarbets-PM. 

1.4. Tillkännagivande av beslut 

1.4.1. Beslut tillkännages på IsB:s hemsida. 

1.5. Definitioner 

1.5.1. Läsdagar är måndagar till och med fredagar under terminstid, exklusive tentamensperiod, 
dock ej helgdagar. 

1.6. Arkivering 

1.6.1. IsB ska arkivera följande dokument: 

• IsB:s styrdokument. 
• SM:s handlingar och protokoll. 
• Sektionsstyrlesens handlingar och protokoll 

1.6.2. Sektionsstyrelsen ansvarar för arkiveringen som ska följa god arkivsed. Arkiven ska hållas 
tillgängliga för medlemmarna.  
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2. Värdegrund 

2.1. IsB:s värdegrund  

2.1.1. IsB:s värdegrund kommer från THS och ska genomsyra och beskriva all IsB:s verksamhet och 
omfattar 

• Gemenskap och stolthet 
• Utveckling genom framåtanda 
• Glädje i deltagandet 

  



Reglemente för Ingenjörssektionen Bygg, Tekniska Högskolans Studentkår 

IsB:s Reglemente v1.3 Utskrivet 18-05-03 15:34 Sida 8 av 21 
 
 
 
 

3. Verksamhetsspråk 

3.1. Sektionens arbetsspråk 

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

3.2. Styrdokument och handlingar 

3.2.1. Alla gällande styrdokument och handlingar ska finnas i sin helhet på svenska. För alla 
dokument som finns att tillgå på engelska gäller alltid, vid eventuella skillnader dem emellan, 
att den svenska versionen äger företräde framför den engelska. 
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4. Sektionsmötet 

4.1. Talmanspresidiet 

4.1.1. Allmänt 
4.1.1.1. Talmanspresidiet väljs av SM och består av talman, vice talman samt 

talmanssekreterare. De leder SM:s arbete i enlighet med IsB:s stadga och reglemente 
och företräder SM mellan deras sammanträde i enlighet med SM:s beslut.  

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

4.1.1.3. Då någon ur talmanspresidiet ska yttra sig i sakfråga, alternativt rösta, skall 
medlemmen tillfälligt under mötets gång avsäga sig uppdraget i talmanspresidiet. 
Om ingen person väljs till talmanspresidiet väljer sektionsmötet en tillfällig talman 
vid varje sektionsmöte tills det att talmansposten tillsatts. Samma regler gäller för 
den tillfälligt valde gällande röst- och yttranderätt.  

4.1.1.4. Beslut av talmanspresidiet fattas av talman i samråd med övriga talmanspresidiet.  
4.1.1.5. Posterna i talmanspresidiet bör innehas av några som är väl insatta i sektionens 

struktur, hur sektionen fungerar samt är kunniga om mötesformalia.  

4.1.2. Verksamhetsår 
4.1.2.1. Talmanspresidiets verksamhetsår och mandatperiod löper från 1 januari till 31 

december. 

4.2. Valförfarande 

4.2.1. Ordinarieval 
4.2.1.1. Valet sker genom fria, hemliga och direkta val. Varje medlem har en röst i varje 

enskilt val.  

4.2.2. Fyllnadsval 
4.2.2.1. Sektionsstyrelsen kan utlysa fyllnadsval till sektionsstyrelsen, sektionens organ och 

nämnder i enskild eller alla valkretsar. Beslut om fyllnadsval skall ske senast 20 
läsdagar innan första valdag. Val genomförs på samma sätt som ordinarie val. 

4.3. Valberedningen 

4.3.1. Valberedningen sköts av de sektionsstyrelsen utser. Valberedningens mandatperiod gäller per 
SM. Valberedningens uppgift är att bereda val på uppdrag av SM och sektionsstyrelsen.  

4.3.2. Valberedningen beslutar om datum för nomineringsstopp och ska senast två veckor före 
nomineringsstopp anslå detta på IsB:s hemsida.  

4.3.3. Motförslag ska sändas till talman respektive sektionsstyrelsen så dessa utsänds senast fem 
dagar före sammanträdet.  

4.3.4. Ledamot i valberedning har inte rätt att delta i beslut som innebär att ledamoten själv 
föreslås till en viss post av valberedningen.  

4.3.5. Valberedningen ska bereda val av: 

4.3.6. Talman 

4.3.7. Vice talman 

4.3.8. Talmanssekreterare 

4.3.9. Sektionsstyrelseledamöter 
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4.3.10. Revisorer 

4.3.11. Nämnd- och Organ ordföranden 

4.4. Mötesordning 

4.4.1. Yrkanden ska inlämnas datorskrivna eller på särskilda yrkandeblanketter där datum, ärende 
och den/de yrkandes namn, sektion och e-postadress tydligt anges. Skriftliga yrkanden 
behövs endast i sakfrågor. 

4.4.2. Ordningsfråga väcks muntligen och avgörs direkt innan pågående sakfråga åter upptas till 
behandling. Specifikt gäller att bordläggningsyrkanden ska tas upp till beslut innan sakfrågan 
eventuellt behandlas vidare. Det går inte att begära ordningsfråga i ordningsfråga.  

4.4.3. Ingen får stå på mer än en plats på talarlistan åt gången.  

4.4.4. Den som blivit direkt tilltalad under pågående debatt kan begära replik. Replik beviljas av 
talman och bryter talarlistan.  

4.4.5. SM beslutar med acklamation om inte enskild ledamot eller talmanspresidiet begär votering. 
Votering innebär att beslut tas genom handuppräckning, antingen genom att talman 
uppskattar hur rösterna fördelar sig eller med räkning av rösterna om enskild ledamot eller 
talmanspresidiet så begär.  

4.4.6. Reservation mot beslut samt protokollsanteckning ska anmälas muntligen på sammanträdet. 
Underskriven reservation eller protokollsanteckning ska senast 24 timmar efter avslutat möte 
inlämnas till talman för att vara giltig. Om reservation eller protokollsanteckning inkommer 
under mötet ska denna läsas upp så snart tillfälle ges.  
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5. Sektionsstyrelsens ansvarsområden 

5.1. Gemensamt för hela styrelsen är att 

5.1.1. inom en månad efter att ha tillträtt utse en JML-ansvarig inom styrelsen. 

5.2. Ordförande ansvarar för att 

5.2.1. leda sektionsstyrelsens arbete samt kallar till styrelsemöten. 

5.2.2. leda och representera sektionen samt att föra dess talan när så krävs. 

5.2.3. närvara på THS Ordföranderåd. 

5.3. Vice Ordförande ansvarar för att 

5.3.1. genomföra ordförandes arbetsuppgifter vid dennes frånvaro. 

5.3.2. vara sektionens skyddsombud om ingen LokA tillsatts. 

5.4. Kassör ansvarar för att 

5.4.1. vara kontaktperson för revisorerna. 

5.4.2. bokföring samt bokslut görs färdigt enligt sektionens stadgar. 

5.4.3. upprätta sektionsstyrelsens budget. 

5.4.4. representera sektionen på THS Ekonomiråd. 

5.5. Sekreterare ansvarar för att 

5.5.1. föra protokoll på styrelsemöten, samt se till att dessa arkiveras i minst sju år. 

5.5.2. skriva kallelse till styrelsemöten. 

5.6. JML-ansvarig ansvarar för att 

5.6.1. bistå sektionen i jämlikhetsfrågor. 

5.6.2. gå på THS jämställdhetsråd. 

5.7. Skyddsombud ansvarar för 

5.7.1. det av THS tilldelade skyddsområde. 

5.7.2. att uppdatera KTH om att denne är skyddsombud samt delge den information som de ber om. 
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6. Fanbärare  

6.1. Sammansättning  

6.1.1. Hedersuppdraget fanbärare skall tilldelas de som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för 
sektionen.  

6.1.2. Sektionens fanbäreri består av en ordinarie fanbärare, en vice fanbärare samt en reserv. 

6.2. Valförfarande  

6.2.1. Fanbärare utses av SM genom val av nominering.  

6.2.2. Nominering skall vara framställt innan SM av sektionsstyrelsen eller av minst tio 
sektionsmedlemmar.  

6.2.3. Fanbärarnas mandatperiod omfattar ett år. Fanbärarnas mandatperiod följer styrelsens 
verksamhetsår.  

6.3. Arbetsuppgifter  

6.3.1. Fanbärare representerar sektionen som fanbärare i THS fanborg.  

6.4. Övrigt  

6.4.1. Då Ingenjörsektionen Bygg och Ingenjörssektionen Flemingsberg delar på en och samma fana, 
finns ytterliggare bestämmelser i Samarbets-PM mellan dessa sektioner.  

6.4.2. Sektionen täcker eventuella omkostnader kring kläder i samband med fanbäraruppdrag. 
Detta innefattar kemtvätt samt det billigaste alternativet av att hyra eller köpa klädesplagget.   
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7. KF-mandat  

7.1. Sammansättning  

7.1.1. Sektionen har ett fast KF-mandat samt det antal utjämningsmandat vilket sektionen tilldelas 
av THS.  

7.2. Valförfarande  

7.2.1. THS genomför valet av sektionens KF-mandat. Resultatet tillkännages i enighet med IsB:s 
Stadgar §5.2.2 att2.  
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8. Organ 

8.1. Allmänt 

8.1.1. Ett organ är en verksamhet som primärt riktar sig till studenter vid IsB. IsB:s syfte med organ 
är att skapa ett rikt studentliv och ett levande campus utanför de schemalagda studierna för 
de studerande inom sektionen. 

8.1.2. Alla organ ska vara demokratiskt uppbyggda och delta i IsB:s gemenskap och värdegrund samt 
värna om IsB:s, THS och KTHs goda namn och rykte. 

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

8.1.4. Sektionens organ är direkt underställda sektionsstyrelsen. 

8.1.5. Organens förtroendevalda väljer själva sina medlemmar och ansvarar för sin ekonomi och 
redovisning. 

8.2. Skyldigheter 

8.2.1. För att inneha ställningen som IsB organ är organet skylldigt: 

8.2.2. att redovisa bokföring för sektionens revisorer. 

8.2.3. att föra protokoll på de möten då beslut fattas. 

8.2.4. att aktivt informera studenter vid IsB om sin verksamhet under hela året. 

8.2.5. att kontinuerligt informera styrelsen om dess verksamhet. 

8.3. Rättigheter 

8.3.1. Därtill innehar IsB organ rättigheten:  

8.3.2. att boka sektionslokalen efter officiella studietider för att kunna bedriva sin verksamhet, med 
reservation för eventuell lokalbrist. 

8.3.3. att affichera sin förening i IsB:s lokaler i det fall att IsB:s logga finns med i marknadsföringen. 

8.4. Medlemmar och rekrytering 

8.4.1. Alla sektionsmedlemmar vid IsB ska ha rätt att ansöka om att bli medlem i samtliga organ. 
Föreningar har i huvudsak inte rätt att neka eller begränsa medlemskap på grund av etnicitet, 
kön, sexualitet eller de övriga lagstadgade diskriminerings-grunderna.  

8.4.2. 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. 

8.5. Ansökan 

8.5.1. Organ kan till SM ansöka om att registreras som organ. Ansökan skickas till Talman samt 
styrelsen.  

8.5.2. För att få status som organ krävs att reglementets bestämmelser uppfylls samt att organet 
godkänns av SM. 
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8.5.3. Ansökan ska, om inte särskilda skäl föreligger, innehålla organets namn, en beskrivning av 
verksamhetens art, verksamhetsår, valförfarande, arbetsuppgifter, ekonomi samt namn, 
telefonnummer och e-post till organets ordförande. 

8.6. Förlorad status som organ 

8.6.1. Organ som inte klarar av de krav som ställs på dem av IsB enligt §7.2 kommer förlora sin 
status som organ. Eventuella fall behandlas av sektionsstyrelsen. 

8.7. Förteckning 

8.7.1. Innehållet i förteckningen över Organ kan ändras på ett ordinarie SM med kvalificerad 
majoritet. 

8.7.2. Ett organs förteckning ska innehålla: 

8.7.3. Organets namn 

8.7.4. Syfte 

8.7.5. Verksamhetsår 

8.7.6. Sammansättning 

8.7.7. Valförfarande 

8.7.8. Arbetsuppgifter 

8.7.9. Ekonomi 

8.7.10. IsB:s Kommunikationsansvarige (Komsi) ansvarar för att upprätta en förteckning över 
befintliga organ i vilken det ska finnas namn på föreningen samt kontaktuppgifter till ansvarig 
i organet. 
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9. Förteckning över Organ 

9.1. FöretagsGruppen (FG) 

9.1.1. Syfte 
9.1.1.1. Syftet med Företagsgruppen är att skapa en länk mellan studenterna och 

näringslivet. 

9.1.2. Verksamhetsår 
9.1.2.1. Ordförande (Ford) väljs vid SMP4 och vice ordförande (vFord) väljs vid SMP2. 

9.1.3. Sammansättning 
9.1.3.1. FG består av en ordförande (FOrd), en vice ordförande (vFOrd) och Kassör för FG 

samt arbetsgruppen. 
9.1.3.2. FOrd är sammankallande för FG. 

9.1.4. Valförfarande 
9.1.4.1. FOrd väljs med urnval. 
9.1.4.2. vFOrd och Kassör för FG väljs av FOrd men måste godkännas av SM. 

9.1.5. Arbetsuppgifter 
9.1.5.1. FG skall bevaka sektionens intressen rörande arbetsmarknaden. FOrd skall deltaga i 

THS arbetsmarknadsråds möten och arbete. 

9.1.6. Ekonomi 
9.1.6.1. FGs konto tecknas av sektionsordförande, FOrd och Kassör för FG var för sig eller den 

eller de sektionsmedlemmar SM beslutar om. 
9.1.6.2. Det åligger FG att efter avslutat verksamhetsår överföra överskjutande vinst minus 

ett basbelopp till sektionens konto. 

9.2. QlubbMästeriet (QM) 

9.2.1. Syfte 
9.2.1.1. Syftet med QlubbMästeriet är att driva sektionsbaren och stärka vänskapsbandet 

mellan sektionen och studenter utanför skolan samt skapa en miljö där alla 
studenter kan mötas upp och känna sig välkomna. 

9.2.2. Verksamhetsår 
9.2.2.1. Verksamhetsåret för Qlubbmästeriet sammanfaller med styrelsens. 

9.2.3. Sammansättning 
9.2.3.1. QM består av en ordförande (Qlubbmästare, Qm), en vice ordförande (vice 

Qlubbmästare, vQm) och Kassör för QM samt arbetsgruppen. 
9.2.3.2. Qm är sammankallande för QM. 

9.2.4. Valförfarande 
9.2.4.1. Qm väljs med urnval. 
9.2.4.2. vQm och Kassör för QM väljs av SM. 

9.2.5. Arbetsuppgifter 
9.2.5.1. QM ansvarar för festverksamhet vid sektionen. 
9.2.5.2. Arbetsuppgifterna regleras i QlubbMästeriereglementet. 

9.2.6. Ekonomi 
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9.2.6.1. QMs konto tecknas av sektionens Ordförande, Qlubbmästare, Kassör för QM var för 
sig eller den eller de som SM beslutar om. 

9.2.6.2. Det åligger QM att efter avslutat verksamhetsår överföra överskjutande vinst minus 
ett basbelopp till sektionens konto. 

9.3. Mottagningsgruppen (MoGen) 

9.3.1. Syfte 
9.3.1.1. Att välkomna de nyantagna studenterna på programmen inom sektionen till THS och 

KTH via en mottagning i början på läsåret. 

9.3.2. Verksamhetsår 
9.3.2.1. Verksamhetsåret för Mottagningsgruppen sammanfaller med styrelsens. 

9.3.3. Sammansättning 
9.3.3.1. Mottagningsgruppen består av ÖfwerPhöz (suppleant för mottagningsansvarig), 

GudFadder (mottagningsansvarig), vice ÖfwerPhöz, vice GudFadder, kassör för 
Mottagningsgruppen, Phözare samt Faddrar. 

9.3.4. Valförfarande 
9.3.4.1. ÖfwerPhöz och GudFadder väljs i urnval. Vice ÖfwerPhöz, vice GudFadder samt 

Kassör väljs av SM. 

9.3.5. Arbetsuppgifter 
9.3.5.1. Mottagningsgruppen ansvarar för mottagningen av nya studenter. 
9.3.5.2. Arbetsuppgifterna regleras i reglementet ”Roller och Ansvar under mottagningen”. 

9.3.6. Ekonomi 
9.3.6.1. Mottagningsgruppens konto tecknas av sektionens Ordförande, ÖfwerPhöz, 

GudFadder och Kassören var för sig samt den eller de SM beslutar om. 
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10. Nämnder 

10.1. Allmänt 

10.1.1. En nämnd är en sammanslutning som primärt riktar sig till studenter vid IsB. IsB:s syfte med 
nämnder är att skapa ett rikt studentliv och ett levande campus utanför de schemalagda 
studierna samt förbättra studierna i helhet för de studerande inom sektionen. 

10.1.2. Alla nämnder ska vara demokratiskt uppbyggda och delta i IsB:s gemenskap och värdegrund 
samt värna om IsB:s, THS och KTHs goda namn och rykte. 

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

10.1.4. Sektionens nämnder är direkt underställda sektionsstyrelsen. 

10.1.5. Nämndens förtroendevalda väljer själva sina medlemmar. 

10.2. Skyldigheter 

10.2.1. För att inneha ställningen som IsB nämnd är nämnden skylldig: 

10.2.2. att föra protokoll på de möten då beslut fattas. 

10.2.3. att aktivt informera studenter vid IsB om sin verksamhet under hela året. 

10.2.4. att kontinuerligt informera styrelsen om dess verksamhet. 

10.3. Rättigheter 

10.3.1. Därtill innehar IsB nämnder rättigheten:  

10.3.2. att boka sektionslokalen efter officiella studietider för att kunna bedriva sin verksamhet, med 
reservation för eventuell lokalbrist. 

10.3.3. att affichera sin verksamhet i IsB:s lokaler i det fall att IsB:s logga finns med i 
marknadsföringen. 

10.4. Medlemmar och rekrytering 

10.4.1. Alla sektionsmedlemmar vid IsB ska ha rätt att ansöka om att bli medlem i samtliga nämnder. 
Nämnder har i huvudsak inte rätt att neka eller begränsa medlemskap på grund av etnicitet, 
kön, sexualitet eller de övriga lagstadgade diskriminerings-grunderna.  

10.4.2. Vill nämnden 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. 

10.5. Ansökan 

10.5.1. Nämnder kan till SM ansöka om att registreras som nämnd. Ansökan skickas till Talman samt 
styrelsen.  

10.5.2. För att få status som nämnd krävs att reglementets bestämmelser uppfylls.  

10.5.3. Ansökan ska, om inte särskilda skäl föreligger, innehålla nämndenss namn, en beskrivning av 
verksamhetens art, verksamhetsår, valförfarande, arbetsuppgifter samt namn, 
telefonnummer och e-post till nämndens ordförande.  
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10.6. Förlorad status som nämnd 

10.6.1. Nämnd som inte klarar av de krav som ställs på dem av IsB enligt §9.2 kommer förlora sin 
status som nämnd. Eventuella fall behandlas av sektionsstyrelsen. 

10.7. Förteckning 

10.7.1. Innehållet i förteckningen över Nämnder kan ändras på ett ordinarie SM med kvalificerad 
majoritet. 

10.7.2. En nämnds förteckning ska innehålla: 

10.7.3. Nämndens namn 

10.7.4. Syfte 

10.7.5. Sammansättning 

10.7.6. Valförfarande 

10.7.7. Arbetsuppgifter 

10.7.8. IsB:s Kommunikationsansvarige (Komsi) ansvarar för att upprätta en förteckning över 
befintliga nämnder i vilken det ska finnas namn på nämnden samt kontaktuppgifter till 
ansvarig i nämnden. 

11. Förteckning över Nämnder 

11.1. Studienämnden (SN) 

11.1.1. Syfte 
11.1.1.1. SN ska arbeta aktivt för studentinflytande i utbildningen och bevaka medlemmarnas 

intressen i studierelaterade frågor. SN skall fungera som en länk mellan ABE-skolan 
och studenterna på programmen inom IsB. 

11.1.2. Sammansättning 
11.1.2.1. SN består av en ordförande (SNO), vice ordförande (vSNO) samt arbetsgruppen. 
11.1.2.2. SNO är sammankallande för SN. 

11.1.3. Valförfarande 
11.1.3.1. SNO väljs med urnval. 
11.1.3.2. vSNO väljs av SNO men måste godkännas av SM. 

11.1.4. Arbetsuppgifter 
11.1.4.1. Studienämnden ansvarar för utbildningsbevakning. 

11.2. Lokalansvarig (LokA) 

11.2.1. Syfte 
11.2.1.1. Läggs till senare. 

11.2.2. Sammansättning 
11.2.2.1. Läggs till senare. 

11.2.3. Valförfarande 
11.2.3.1. LokA väljs av SM  

11.2.4. Arbetsuppgifter 
11.2.4.1. Att bevaka studiemiljö samt hantera lokalfrågor. 
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11.3. Byggarnas IdrottsMästare (BIM) 

11.3.1. Syfte 
11.3.1.1. I samband med styrelsens huvudsakliga ändamål är Byggarnas IdrottsMästares syfte 

att främja sina medlemmars intressen, specifikt via fysisk aktivitet. 

11.3.2. Sammansättning 
11.3.2.1. Byggarnas IdrottsMästares Ordförande (BIMO) och Byggarnas IdrottsMästares vice 

Ordförande (vBIMO). 
11.3.2.2. BIMO är sammankallande för BIM. 

11.3.3. Valförfarande 
11.3.3.1. BIMO väljs med urnval. 
11.3.3.2. vBIMO väljs av BIMO men måste godkännas av SM. 

11.3.4. Arbetsuppgifter 
11.3.4.1. BIM ansvarar för sektionens idrottsverksamhet. 

11.4. Kommunikationsansvarig (Komsi) 

11.4.1. Syfte 
11.4.1.1. Läggs till senare. 

11.4.2. Sammansättning 
11.4.2.1. Läggs till senare. 

11.4.3. Valförfarande 
11.4.3.1. Komsi väljs av SM  

11.4.4. Arbetsuppgifter 
11.4.4.1. PR för sektionen och styrelsen samt kommunikation mellan olika delar inom IsB, THS 

och KTH. 

11.5. Spelbyggnad (GGG) 

11.5.1. Syfte 
11.5.1.1. Att kunna erbjuda medlemmarna spelkvällar och liknande evenemang utanför 

studierna för skapa ett rikare studentliv. 

11.5.2. Sammansättning 
11.5.2.1. Spelbyggnad består av en ordförande (Bygggeneral), vice ordförande (Bygggeni1) 

samt dess medlemmar 

11.5.3. Valförfarande 
11.5.3.1. Bygggeneral väljs med urnval 
11.5.3.2. Bygggeni1 väljs av Bygggeneral 

11.5.4. Arbetsuppgifter 
11.5.4.1. Spelbyggnad ansvarar för IsB:s brädspelsverksamhet och liknande. 

11.6. Pangeriet 

11.6.1. Syfte 
11.6.1.1. Att främja studentandan och gemenskapen inom IsB samt med övriga sektioner. 

11.6.2. Verksamhetsår 
11.6.2.1. Verksamhetsåret för Pangeriet gäller från 1 juli till 30 juni. 
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11.6.3. Sammansättning 
11.6.3.1. Pangeriet består av ordförande (Pangmästare), vice ordförande (vice Pangmästare) och 

Pangeriets ekonomiansvarige (Trustfund baby). 

11.6.4. Valförfarande 
11.6.4.1. Pangmästare väljs med urnval. 
11.6.4.2. Vice Pangmästare och Trustfund Baby väljs av Pangmästare men måste godkännas av SM. 

11.6.5. Arbetsuppgifter 
11.6.5.1. Pangeriet ansvarar för att anordna event och resor, främja studentandan, öka sammarbetet 

mellan studerande på IsB och andra sektioner samt bidra till en bättre studiesocial miljö. 
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