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Riktlinje för Maskinsektionen inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

SYFTE

Varje enskild individ som engagerar sig i Maskinsektionen är värdefull. Att det finns så många ambitiösa
och drivna personer som tillsammans vill vara med i gemenskapen och driva sektionen är en enorm
tillgång. Vår studentorganisation skänker glädje och är starkt bidragande till mångas välmående och
sammanhang under studietiden. Allas engagemang är därför viktigt.

Alla som engagerar sig i sektionen gör det ideellt vid sidan av sina studier. Ingen får ekonomisk
ersättning för tiden de lägger ned. Belöningen är istället gemenskapen, glädjen, upplevelserna och
erfarenheterna engagemanget för med sig. Därför är det viktigt att engagemanget och arbetet inte sker
på bekostnad av välmående.

Denna riktlinje beskriver därför vad aktiva på Maskinsektionen bör sträva efter i sitt engagemang för att
det ska bli hållbart. Det beskriver också vad som förväntas av aktiva.

INNEHÅLL

- Förväntningar på aktiva
- Alla aktiva bör sträva efter
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FÖRVÄNTNINGAR PÅ AKTIVA

När en post söks bör det finnas ett intresse för vad posten innebär och en vilja att fullfölja de uppdrag

posten innebär. Det är inte ett måste att vilja ta del av all gemenskap, men det förväntas att alla aktiva på

något sätt är delaktiga i utskottet och deltar på möten. Det är upp till var och en var ambitionsnivån

ligger, men det uppmuntras att kommunicera denna till övriga.

Alla aktiva bör också vara införstådda i att engagemanget inom sektionen aldrig ska behöva prioriteras

över studier eller välmående. Det är alltid okej att ta ett steg tillbaka. Det förväntas däremot att varje

aktiv tar eget ansvar över detta och säger ifrån i tid. Detta för att undvika att lägga ökad

arbetsbelastning på andra.

Inom Maskinsektionen finns mycket goda möjligheter att prova och lära sig något nytt. Ingen post kräver

tidigare erfarenheter, och därför förväntas det inte att något blir perfekt.

ALLA AKTIVA BÖR STRÄVA EFTER

För att uppfylla ovanstående, bör du som aktiv sträva efter…

… att söka poster du är intresserad av och taggad på.

… att enbart tacka ja till uppdrag du planerar kunna fullfölja.

… att prioritera utbildning och välmående före aktivaengangemang.

… att be om hjälp om arbetsbelastningen blir för hög.

… att bidra till god stämning inom sektionen.

… att uppmuntra andra för deras arbete.

… att ha respekt för allas olika ambitionsnivå.
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REVISIONER

Riktlinje angående Aktivaengagemang togs ursprungligen fram av Elin Cardell år 2022.

Styrelsen har tolkningsrätt för hur Riktlinje angående Aktivaengagemang skall användas. Vid frågor,

kontakta Styrelsen.
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