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Arbetsordning för UTN:s sektioner 
Antagen av fullmäktige 2010-XX-XX 

Att vara en sektion inom UTN 
En förening är en sektion inom UTN genom att den tillsammans med UTN varje verksamhetsår 
accepterar denna arbetsordning och åtar sig att ansvara för sektionens verksamhet. 
Arbetsordningen reglerar ett antal åtaganden för sektionerna och ett antal åtaganden för UTN. 
Sektionen ska även följa de åtaganden som finns angivna i UTN:s stadga. 

Sektionen ska vara en förening och verka för alla studenter inom sitt program eller område på 
det sätt som beskrivs i UTN:s stadgar. Alla studenter som studerar inom sektionens program 
eller ämnesområde och är medlemmar i UTN är medlemmar i sektionen. Policyer och andra 
dokument återfinns i sin helhet på www.utn.uu.se i UTN:s dokumentarkiv, här finns även 
UTN-manualen med djupare information. 

UTN åtar sig att 
 Representera sektionen gentemot fakulteten i centrala organ såsom fakultetsnämnden och 

utbildningsnämnderna 

 Kontakta utb@utn.uu.se för mer info. 

 Hjälpa och stödja sektionen i små och stora frågor där UTN är till nytta 

 UTN har flera arvoderade personer med ingående kunskaper i allt från 
 universitetsvärlden till photoshop.  

 Kontakta ordf@utn.uu.se 
 Tillhandahålla elektroniska resurser såsom epostadress och hemside-utrymme för sektionen 

 Kontakta ordf@utn.uu.se för mer info. 

 Ge sektionen möjlighet att hyra UTN:s bil 

 För detaljerad information, se ”bilriktlinjer”. 

 Kontakta ordf@utn.uu.se för mer info. 

 Ge sektionen möjlighet att hyra Uthgård för festverksamhet 

 En gång per termin är priset för detta kraftigt rabatterat i jämförelse med UTN:s 
 övriga uthyrningsverksamhet. Person med utskänkningsutbildning måste finnas 
 närvarande vid försäljning av alkohol.  

 Detaljerad information kan fås av klubbmästaren på klubbmastare@utn.uu.se 

 Ge sektionen möjlighet att via UTN trycka affischer och dylikt till bra priser vid Eklundhofs 
grafiska 

 Kontakta info@utn.uu.se för mer info. 

 Tillhandahålla Uthgård som möteslokal eller motsvarande 

 Kontakta ordf@utn.uu.se för mer info. 
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Sektionen åtar sig att 
Representera sektionen i följande organ: 

 UTN:s utskott: 

Utbildningsutskottet är i första hand för studierådsordförande och sektionernas 
utbildningsansvariga. Kontakta utb@utn.uu.se. 

Studiesociala utskottet hanterar UTN:s studiesociala frågor och projekt.  

 Kontakta soc@utn.uu.se för mer info. 

Internationella utskottet är ett forum för frågor rörande utresande och hitresande 
studenter.  

 Kontakta int@utn.uu.se för mer info. 

Arbetsmarknadsutskottet hanterar UTN:s arbetsmarknadsfrågor. Även forum för 
alumn och sponsansvariga.  

 Kontakta arb@utn.uu.se. 

Informationsutskottet är ett forum för informationsfrågor för UTN och sektionerna 
gemensamt. Kontakta info@utn.uu.se för mer info. 

 UTN:s fullmäktige 

 UTN:s högsta beslutande organ.  

 Kontakta fum-ordf@utn.uu.se. 

 UTN:s valberedning 

 Bereder styrelsens och fullmäktiges val.  

 Kontakta val@utn.uu.se. 

 Programråd och andra relevanta fakultetsorgan 

 Påverkansarbete och studentrepresentation.  

 Kontakta utb@utn.uu.se 

Samt att följa UTN:s policyer: 
 Policy i mottagningsfrågor 

 Bland annat principer, verksamhetsstruktur och ansvarsfördelning.  

 Kontakta soc@utn.uu.se  för mer info 

 Alkoholpolicy 

 Alla arrangemang där alkohol serveras ska ha alkoholfria alternativ, alkohol får 
 inte användas som intern belöning och arrangemang som endast sätter berusning i 
 centrum är inte tillåtna.  

 Kontakta soc@utn.uu.se. 

 Policy för företagsrelationer 

 Alla företagsrelationer koordineras av UTN:s samarbetskontakt.  

 Kontakta sk@utn.uu.se för mer info. 

 Jämlikhetspolicy 

 Diskriminering får inte förekomma 

 Kontakta soc@utn.uu.se. 

 

 


