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I Kapitlet Allmänt
1

§ Tillämpningsområde
I detta reglemente fastställs beslutandeorganet för teknologverksamheten i
Aalto-universitetets studentkår, Teknologmötet. Därutöver vad som fastställs i
Aalto-universitetets studentkårs stadgar, följs detta reglemente på
Teknologmötet samt allmänna mötesprinciper.

2 § Användningsspråk
På Teknologmötets sammanträden används studentkårens officiella språk. Allt
material ska finnas på finska, engelska och svenska.
3 § Teknologmötets syfte och uppgift
Teknologmötet har mandat, som beviljats av Aalto-universitetets studentkårs
(senare AUS) delegation, att beluta i frågor gällande teknologverksamheten
och -kulturen, samt andra större linjer som gäller teknologverksamheten, till
exempel teknologintressebevakning och ställningstaganden som berör
teknologkulturen, eller mössanvändarrätten.

II Kapitlet Medlemmar
4 § Teknologmötets medlemmar
Som teknologmötesmedlemmar räknas följande föreningar inom AUS som
mottar nya teknikstuderande. Arkitektgillet rf, Athene rf, Automations- och
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systemteknikgillet rf, Fysikergillet rf, Inkubio rf, Kemistgillet rf,
Maskiningenjörsgillet rf, Lantmätargillet rf, Prodeko rf, Prosessiteekkarit ry,
Träförädlargillet
rf, Byggnadsingenjörsgillet rf, Elingenjörsgillet rf ,
Teknologföreningen. Datagillet rf och Bergsmannagillet rf.

5 § Beviljandet av medlemskap
En förening som verkar inom AUS kan anhålla om medlemskap i Teknologmötet
med en skriftlig ansökan till Teknologmötets ordförande, varvid begäran och
ansökan ska behandlas på det följande sammanträdet. Medlemskapet kan
beviljas med två tredjedels (2/3) majoritet.
6 § Upphörande av medlemskap
En förening som verkar inom AUS kan begära om avsked från Teknologmötet
med en skriftlig anmälan till Teknologmötets ordförande, varvid begäran ska
behandlas på följande möte.
Teknologmötet kan avskeda en medlem om föreningen inte längre tar emot
nya teknikstuderande, eller det anses finnas en vägande orsak för avsked.
Medlemmen kan avskedas med två tredjedels (2/3) majoritet.
7 § Medlemmarnas representation
Var och en förening som räknas som medlem är berättigad till två
representationsplatser på Teknologmötet. Var och en medlem ska utnämna
en representant och suppleant bland sig för Teknologmötets mandatperiod.
Medlemmen ska utnämna representanterna för Teknologmötet och föra
representantens namn till kännedom för Teknologmötets ordförande senast
två (2 dagar) innan sammanträdet.
Valsättet för representanten kan beslutas själv av medlemmen. Medlemmens
representant ska vara medlem i föreningen hen representerar och
studentkårsmedlem.
8 § Övriga representanter
Teknologsektionen, AUS styrelsemedlemmar, AUS delegationsordförande, AUS
verksamhetsledare och Runda Tornets Gillets råd har yttrande- och
närvarorätt på Teknologmötets sammanträden.

III Kapitlet Sammanträdande
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9 § Sammankallande
Teknologmötet sammankallar sig vid behov. Teknologmötet ska sammankallas
om AUS styrelse eller minst en tredjedel (1/3) av Teknologmötes medlemmarna
begär det.
Teknologmötet ska sammankallas inom fyra veckor från att mötesbegäran
kommit till Teknologmötesordförandens kännedom.
10 § Möteskallelsen och föredragningslistan
Medlemmarna ska sändas en möteskallelse per e-post senast fjorton (14)
dagar före sammanträdet. Med möteskallelsen skickas en preliminär
föredragningslista med bilagor. Möteskallelsen ska skickas på finska, svenska
och engelska.
Medlemmarna kan föreslå ärenden som ska läggas till på föredragningslistan.
Ärendet som förslås till föredragningslistan ska skickas till Teknologmötets
ordförande minst nio (9) dagar före sammanträdet. Ordförande upprättar
föredragningslistan utifrån förslagen och skickar den till medlemmarna senast
sju (7) dagar före sammanträdet.
11 § Mötets ordförandeskap
Teknologmötet leds av en icke röstberättigad person i AUS styrelse. AUS
styrelse utser ordföranden och en viceordförande för hela styrelseperioden.
12 § Mötets mandatperiod
Teknologmötets mandatperiod är alltid ett sammanträde. Medlemmarna ska
utnämna representanter för varje sammanträde.
13 § Belsutsförhet
Mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutsfört om minst hälften av
medlemmarnas representanter eller suppleanter är närvarande på mötet.

IV Kapitlet Sammanträden
14 § Yttrande- och rösträtt på mötet
Alla medlemmars representanter har närvaro-, yttrande- och rösträtt på
Teknologmötet. Dessutom har alla AUS medlemmar närvarorätt på
sammanträdena. Teknologmötets ordförande kan på begäran bevilja
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närvaro- eller yttranderätt för en sådan person som annars inte skulle ha
närvaro- eller yttranderätt.
15 § Ärendebehandling
Teknologmötet löser ärenden med enkel majoritet utifrån de givna rösterna,
om inte något annat angetts i detta reglemente. Efter detta godkänns
besluten av AUS styrelse och träder i kraft. AUS styrelse kan upphäva beslutet
om det anses strida mot studentkårens verksamhet och värderingar.

V Kapitlet Ändring och ikraftträdande av reglementet
16 § Ändring av reglementet
Ändring av detta reglemente kan beslutas på Teknologmötets sammanträde
med två tredjedelars (2/3) majoritet av närvarande medlemmars röster.
Ändringen träder i kraft när AUS delegation har godkänt det.
17 § Ikraftträdande
Detta reglemente träder i kraft när AUS delegation styrkt den. Delegationen
har godkänt detta reglemente på sitt möte 10/2019 11.12.2019.
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