VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2017/2018

Tack för det här året!
Ett år går fort, framförallt ett kårår. Nu är det dags att lägga även detta verksamhetsåret för
Teknologkåren till historieböckerna. Dags för mig att säga adjö och låta någon annan ta över mina
förhoppningsvis alldeles lagom stora skor!
När detta året nu har nått sitt slut så tillåt dig själv att reflektera över allt det som både du själv
och din grupp har lyckats med! Förhoppningsvis känner du att du har lyckats bidra till dagens
Teknologkår och även har fått lära dig mycket om dig själv! Din resa är precis lika viktig som
Teknologkårens! Det är du oavsett din roll som skapar Teknologkåren och all dess verksamhet,
oavsett ditt sammanhang!
För att lyckas med vår verksamhet har vi studentlivets bästa funktionärer! Ni är alla helt underbara
och ett stort tack för allt det jobb och all den tiden ni har lagt ner på att starta upp verksamhet och
även utvecklat vår verksamhet – ett stort fett tack!! Ni är allihopa bäst!
Att nu såhär efter ett år försöka sammanfatta och berätta om all den verksamheten som vi har
åstadkommit under ett år är ofantligt svårt! Har vi lyckats med det vi ville för ett år sedan? Har
vi gjort ett bra jobb? Ofantligt svåra frågor att hitta ett svar på, men en sak vet jag. Jag är otroligt stolt! I mina ögon har alla lyckats med det vi ville! Vi har gemensamt drivit och utvecklat
Teknologkåren under ett helt år! Jag ska försöka att få ner det i ord i denna verksamhetsberättelsen
men ni ska alla veta jag är otroligt stolt över Teknologkåren och alla dessa funktionärer!
Jag ska nu ge mig tillbaka till skolbänken och låta nya taggade individer få ta vid rodret på denna
skutan! Tack för allt återigen och ett stort lycka till i framtiden! Ett tips på vägen för er alla; lär av
andras framgång och andras misstag! Du kan göra underverk bara du tror på dig själv!

Patrik Gustafsson
Kårordförande 2017/2018

FULLMÄKTIGE
Och dess underorgan

FULLMÄKTIGE
Teknologkårens fullmäktige är det högst beslutande organet med sammanlagt 27 medlemsvalda ledamöter.
Samtliga ledamöter representera sina egna åsikter och samtliga ordinarie medlemmar har rätt till att kandidera
och att rösta. Medlemmar har vid intresse även möjlighet att närvara på fullmäktigemötena.
I fullmäktige tas de strategiska besluten kring Teknologkårens verksamhet. Detta kan vara beslut såsom budget och verksamhetsplan. Förutom detta sker även flera val av förtroendeposter av fullmäktige likt de heltidsarvoderade funktionärerna och Kårstyrelsen.

Höstterminen 2017

Vårterminen 2018

Under hösten 2017 hade fullmäktige sju stycken
möten, där terminen kickstartade med ett extra insatt
möte! På det extrainsatta mötet behandlades enbart
val av en vakant heltidarpost. Höstens möten flöt på
bra med flera goda diskussioner, dessvärre kvarstod
vårens problem med att få folk till möten under stor
del av höstens möte, likaså var talmansposten vakant
under hela hösten och täcktes upp av ledamöter från
styrelsen.

Vårterminen inleddes starkt med en utbildning för alla
i fullmäktige för att alla skulle lära sig mer om arbetet
inom fullmäktige och Teknologkåren. Mötena startade
med ett extrainsatt fullmäktigemöte och rullade sedan
på med goda diskussioner och ett högt deltagande på
mötena. Under våren fanns det även en talman som
kunde sköta mötena och för att skriva protokollen
turades fullmäktigeledamöter om.

Summering av fullmäktigemöten
Inga stadgeförändringar genomfördes under verksamhetsåret.

FM 5.1Val av Huvudansvarig för Utbildningsfrågor

FM 6

FM 0.5

Valärenden, för de vakanta posterna
som fanns, stadfästande av sektions stadga, det
beslutades även om att Teknologkåren skulle vara
gynnare till Lundakarnevalen 2018.

Ansvarsfrihet 15/16, mötesdatum för

hösten

FM 1
FM 7

Budgetsrevidering

Ansvarsfrihet för 16/17, en alternativ plan för beredning av valärenden togs fram,
vårens möten spikades, stadfästande av sektionsstadga

FM 8

Motion angående ersättning av FlyINGbiljetter på grund av kommunikationsmissar. Inval
av tre nya ledamöter i Kårstyrelsen, policy gällande stadfästande av sektionsstadga.

FM 2

policy för näringslivsverksamhet, policy
för nollning och akademisk mottagning antogs,
diskussion gällande nollningsutskottets struktur

FM 9

beslut angående uppdatering av
Teknologkårens IT-system, diskuterade den kommande FM-utbildningen

FM 3

HÖST-FM

Val av heltidareposter samt andra
funktionärsposter

FM 4

FM 10

FM 5

valärenden, stadfästande av sektioners
stadgor behandlades, diskussion gällande policy
för nollning och akademiska mottagning och
stödmedlemskap

Valmöte, val av heltidare och andra funktionärsposter

valärenden, antagen av budget för
2018/2019

valärenden, Kårstyrelsen gav tillåtelse att
tillförordna personer till heltidarposter, beslut togs
gällande hur övergång till ideell Nollegeneral skall
hanteras. Nya bord till Gasque och en renovering
av ljusriggen beviljades, SOUP diskuterades och
reviderades, policy för användandet och hantering av medlemmars personuppgifter, VP 18/19,
reglementesändringar

VALNÄMNDEN
Teknologkårens fullmäktige innehar mandatperioden kalenderår. Detta innebär att varje höst genomförs
en process av att välja den nya konstellationen av fullmäktige. Ansvariga för att detta valet utlyses, organiseras samt att omröstningen går rätt till ansvarar Valnämnden för.

Höstterminen 2017
Under början av höstterminen samlades respektive sektionsrepresentant ihop, alla sektioner förutom
Doktorandsektionen fanns representerade i nämnden. Sedan påbörjades arbetet med att marknadsföring
av valet och med att sätta datum för röstning samt kandidering. Det mesta flöt på bra och vi följde förra
årets arbetssätt till väldigt stor del, något som var annorlunda i år jämfört med förra året var att kandidaterna inte bedrev personkampanj i den utsträckning som gjordes förra året, något som kan bero på det
låga antalet kandidater i slutskedet.
Resultatet i år var 27 ordinarie ledamöter till Fullmäktige och 6 suppleanter, vilket till antalet är något
lägre än förra året. Något som skulle kunnat påverka detta resultat är konkurrensen med den stundande
Lundakarnevalen men också att det tidigt såg ut som att det var många kandidater, vilket sedan visade
sig vara spökkandidaturer, men att dessa då avskräckte andra kandidater från att söka. Antal röstande var
1343 stycken, motsvarande 18,7% av kårens medlemmar, jämfört med förra årets antal är det något lägre,
men fortfarande högre än hur det har sett ut åren innan dess.

Vårterminen 2018
Dessvärre har ingen varit vald till ledamot i valnämden från Teknologkåren, dock har sektionerna valt
sina representanter och deras kontaktuppgifter har inhämtats.

VALBEREDNINGEN
Valberedningen på Teknologkåren ansvarar för att komma med förslag på personer till de poster som
fullmäktige skall välja. Valberedningens alla medlemmar väljs av fullmäktige och skall tillsammans med
Informationsutskottet ansvarar för valprocessen.

Höstterminen 2017

Vårterminen 2018

Valberedningen under hösten 2017 var en mindre
skara än vad som är optimalt och bestod enbart av
två personer. Beredningen och rekrytering flöt ändå
på trots en ökad arbetsbörda.

Under vårterminen för 2018, har valberedningen
enbart beståt utav en ledamot, vilket har ställt till
svårigheter att bereda valen på ett rimligt sätt.
Därav valde Fullmäktige att assistera valberedning i
beredning av heltidarposter och förtroendeposter,
vissa av posterna beredes inte alls innan mötena.

Tidigare svårigheter och problem kring oklarheter
om ansvaret för rekrytering och arbetsbördan kvarstod.

PÅLSJÖ ÄNGSBLAD
Teknologkårens alldeles egna tidning har namnet Pålsjö Ängsblad, denna tidning fyller flera
syften för Teknologkåren. Bland annat informationsspridning och skapa debatt kring olika
frågor som kan vara intressanta för LTHstudenter. I syfte ligger även att granska all den
verksamhet som sker på Teknologkåren.

Höstterminen 2017
Under hösten släpptes två nummer av Pålsjö Ängsblad. Det las mycket fokus på att nå ut till
många studenter på LTH eftersom det visade sig att många inte kände till tidningen.
Tidningen marknadsförde i Kårnytt och sociala medier, stod på Kårestivalen samt gick runt
och delade ut tidningar på releasedagen. Innehållsmässigt siktades det på en balans mellan roligt och allvarligt, något som lyckades bättre i det första numret än det andra, där det
mest blev roligt. Nytt för i år var att det fanns tema på tidningarna och två internationella
studenter i redaktionen som hade ansvar för några engelskspråkiga sidor som blev uppskattade. Totalt var det tio personer i redaktionen men eftersom många var engagerade i annat
varierade uppslutningen på mötena en hel del och det fanns en del problem med att följa
deadlines. Detta gjorde att några personer var tvungna att göra mycket arbete på kort tid.
Sammanfattningsvis var det en tuff men lärorik och rolig termin.
Dessvärre har det saknats redaktör för Pålsjö Ängsblad under våren 2018 och tidningen har
därför vilat.

KFS
Teknologkåren äger även en alldeles egen bokhandel, KFS Studentbokhandel. Bokhandeln återfinns i Studiecentrum och är helägt av Teknologkåren. Öppettider och butikens
placering är reglerad för att passa studenterna. I KFS sortiment går det att hitta allt som
kan behövas för att vara student, såsom kompendier, kursböcker, pennor, block, kontorsmaterial men även Teknologmössor, spegat och profilprodukter.

Arbete under året
Under året har det skett ett intensivt arbete med att stärka samarbetet och förhållnadet
mellan Teknologkåren och bokhandeln, exempelvis gällande marknadsföring och
uppföljning på försäljningen.
Bokhandeln har fortsatt att satsa mot studenter på Ekonomihögskolan med fokus på
kurserna NEKA och FEKA, utfallet av denna satsning är fortfarande oklar och
uppföljning kommer därför att ske under det kommande året.
En stor satsning som gjordes under slutet av verksamhetsåret var att starta upp en andra
handsbokhandel. Detta är något som har varit väldigt efterfrågat från flera studenter och
därav valde bokhandeln att slutligen göra denna satsningen. Detta är fortfarande en ny
satsning och ingen uppföljning har kunnats göras ännu.

KÅRSTYRELSEN
Kårstyrelsen är Teknologkårens högst verkställande organ och är ytterst ansvariga för all
Teknologårens verksamhet. Kårstyrelsen består av Kårordförande, en styrelseordförande
samt sex ledamöter. Styrelsens främsta uppgifter är att konkretisera Fullmäktiges beslut, vara
ansvariga för det löpande arbetet och att utveckla verksamheten. Till sin hjälp att utföra sitt
uppdrag har Kårstyrelsen Teknologkårens utskott och de heltidsarvoderade funktionärerna.

Kårstyrelsens Ledamöter
Tim Djärf - Styrelseordförande
Patrik Gustafsson - Kårordförande
Agnes Sörliden - Ledamot
Carl Kardell - Ledamot
My Remier - Ledamot
Joost Kranenborg - Ledamot
Oscar Rundbäck Martinsson - Ledamot
Victor Sandberg - Ledamot
Susanne Bengtsson - Ledamot (1/7 till 29/9 - 17)

Arbete under verksamhetsåret
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sexton sammanträden. I de flesta frågor har styrelsen varit överens
om vägen framåt men det har även varit tillräckligt högt i tak för att alla ska kunna ha en åsikt som skiljer sig.
Styrelsen sammanträden har varit relativt välbesökta av både motionärer och heltidare. Besökarantalet kan
dock öka även i fortsättningen. Här följer ett axplock av frågor som styrelsen diskuterat under året.
Stödmedlemskap - styrelsen tillsatte en arbetsgrupp för att utreda stödmedlemskapet på Teknologkåren, arbetsgruppen fann att Teknologkåren ska upphöra med stödmedlemskap.
Resa flyING - Styrelsen agerade medlare i en konflikt mellan sektionerna och Kåren cenralt gällande betalning
av bussresor för flyING.
Vidare arbete med kanslitjänsten - Kanslisttjänsten har under året utökats ytterligare med större ekonomisk
ansvar.
IT-struktur - styrelsen föreslog till fullmäktige inköp av ny IT-infrastruktur på förslag från verksamhetsplansarbetsgruppen för IT-infrastruktur. Därefter har infrastrukturen uppdaterats och har mot slutet av verksamhetsåret nått en fungerande nivå. Vissa strukturer ligger fortfarande kvar i det gamla systemet.
GDPR - Under året beslutade EU om en ny lag gällande personuppgifter, detta har blivit en extra fråga för
styrelsen att driva och för kontoret att administrera. Framförallt för medlemssystemets skull men även i
förhållande till andra organisationer som vi tidigare delat personuppgifter med.
Uppdatering av möblemang i Cornelis - Under föregående verksamhetsår uppdaterades möblemanget i Cornelis, efter att lite tid gått upptäcktes det att stolarna inte höll så bra som utlovat. Stolarna har därför bytts ut
på förslag av den ursprungliga förlagsgivaren.
Avrapportering Utbildningutskottets struktur - I och med den förändring i Utbildningsutskottet struktur som
började under 2015 så sammanfattades under verksamhetsåret de förändringar som gjorts för att sedan mynna
ut i ett beslut om att nästkommande utbildningsutskott skall förändra verksamheten ytterligare i enlighet med
avrapporteringen och sitt eget tycke.

Styrelsen hade under året som ambition att stadga upp arbetet med verksamhetsplanen ytterligare och i denna
mån kan arbetet anses lyckas, däremot har detta inte gett så stor effekt i antal avklarade projekt. Här bör
resultatet komma först om ett par verksamhetsår då det kommer vara enkelt att följa processen för de mer
långtgående projekten.
Styrelsen har även försökt ta en mer aktiv roll i arbetsledning gentemot kontoret. Dels gjordes mallen för rapporter om, frekvensen för rapporterna kortades ner till två veckor och varje heltidare fick en styrelseledamot
som återkopplar direkt till en. Utfallet av detta är varierat, förändringen av mallen upplevdes som positiv. Rapporternas frekvens upplevdes som för hög från kontorets sida och ställde stora krav på båda parter att rapport
och återkoppling kom in i snabb takt. Sammanfattningsvis kan det sägas att förändringarna har varit av godo,
styrelsen har upplevts vara en större del av verksamheten och har även haft bättre insikt i vilka aktiviteter
respektive heltidare haft på sitt bord under året.
Gällande rent organisatoriska frågor så stötte styrelsen på problem i början av sitt verksamhetsår, dels så
inleddes året med vakanser vilket är ytterst problematiskt. Därtill saknades under hösten en Talman, vilket
skapade merarbete för styrelsen men framförallt för Kårordförande som då behövde hantera handlingarna
inför Fullmäktige. I slutet av läsperiod ett hade styrelsen även ett avhopp, vilket ytterligare sinkade arbetet.
Detta avslutas med att i mitten av läsperiod två så blir styrelsen fulltalig för att sedan vara det under resten av
sitt verksamhetsår. Bortser en från styrelsen så har verksamheten även lidit av att hösten inleddes utan en Huvudansvarig för Utbildningsfrågor och vårterminen utan en projektansvarig för ARKAD. Dessa poster fylldes
båda efterhand, men respektive verksamheten lider direkt av att inte ha någon ansvarig som leder verksamheten. Här tog styrelsen i förhållande till projektledare till ARKAD beslutet om att arvodera den avgående
projektledaren ytterligare för att hålla verksamheten flytande.

Verksamhetsplan
Övergripande
Verksamhetsplanen, Fullmäktiges verktyg för strategisk styrning av Teknologkåren. I mångt och mycket har
den nya strukturen med ett par långtgående projekt i kombination med ett par årsprojekt gagnat Kåren. Dock
skapar denna struktur nya problem för de projekten som sträcker sig över ett par år, de ansvariga hinner bytas
ut flera gånger och dokumentationen åren emellan är ofta undermålig. Under året har Kårstyrelsen försökt
solidifiera arbetet med verksamhetsplanen för att det ska vara lättare att lämna över projekten inför nästkommande verksamhetsår; detta har gjorts på följande sätt:
* Kårstyrelsen beslutar formellt om projektplaner för varje projekt,
* Varje verksamhetspunkt ska kort rapporteras under varje kårstyrelsemöte,
* Kårstyrelsen rapporterar återkommande till fullmäktige hur projekten går, samt att
* Kårstyrelsen valde att bortprioritera projekt på grund av tidsaspekten, men först efter att ha tillfrågat
Fullmäktige om rätt prioritering gjordes.
Vidare så har verksamhetsplanen hamnat i skymundan på grund av ytterligare projekt och händelse som
Kåren tvingats driva. Dels införde EU under året GDPR, en ny personuppgiftslag; Kårstyrelsen utredde
Teknologkårens stödmedlemskap; Kårstyrelsen var flera ledamöter kort under verksamhetsårets gång; och
slutligen, Kårstyrelsen agerade medlande part i flertalet konflikter.
Oavsett allt detta så har det levererats fantastiskt mycket under årets gång och nedan följer utdrag av vad som
skett under respektive område.

VP 1) Post- och arbetsbeskrivningar samt kravprofiler
[15/16 - 17/18]
Huvudansvarig för detta projekt var My Reimer. Ingen slutrapport har gjorts men kravprofiler har tagits fram
för heltidarposterna, kårstyrelsen och utskottsordförande.
Kravprofilerna är ett resultat av enkäter till innehavaren av posten och diskussion inom arbetsgruppen.

VP 2) En bra överlämning
[15/16 - 17/18]
Huvudansvarig för detta projekt var Agnes Sörliden. Detta projekt slutrapporterades och motionerades om
under styrelsesammnaträde 12, 17/18.
Projektgruppen inledde med att kartlägga vilka testamenten óch metoder som användes för att få en översikt
av situationen. En enkät skickades ut för att ta reda på hur kårens överlämningar fungerat hittills samt hur
man skulle vilja att de fungerade. Utifrån detta och projektgruppens egna idéer tog man fram ett förslag på en
policy, en mall för hur testamenten kan skrivas samt uppdaterade Funktionärshandboken från 2013.

VP 3) Handlingsplan för ideell nollegeneral
[15/16 - 17/18]
Huvudansvarig för detta projekt var Joost Kranenborg. Detta projekt slutade med en motion som lyftes under
FM 5, 2018. För att bereda detta förslag höll Fullmäktige även en diskussion under FM 2, 2018. Detta diskussionsunderlag finns att tillgå i samband med fullmäktigehandlingarna. Slutrapporten är i skrivande stund inte
officiell, men en kortare sammanfattning följer.
Arbetsgruppen har fokuserat på två saker. Den ena är nollningsutskottets struktur och hur arbetsuppgifter kan
fördelas mer effektivt inom utskottet. Den andra är prioritering och delegering av arbetsuppgifter. detta mynnar i sin tur ut i förändringar av nollningsutskottet struktur, vilket regleras av utskottotsdirektivet för nollningsutskottet vilket belutades om under styrelsesammanträde 2, 18/19.

VP 4) It-infrastruktur
[16/17 - 18/19]
Huvudansvarig för detta projekt var Joost Kranenborg. I dagsläget står DDG, Datordriftsgruppen på LTH,
för server och Teknologkåren för hårdvaran. Under våren installerades hårdvaran och vidare så väntar
Teknologkåren på DDG, som inte var så förberedda på övergången trots att den kommunicerats med dem.
Att fortsätta med flytten och testa de system som körs kommer att vara det som görs under den nästkommande perioden.

VP 5) Varumärkesplattform
[16/17 - 18/19]
Huvudansvarig för detta projekt var Victor Sandberg. Punkten var inte aktiv under första delen av verksamhetsåret 17/18 på grund av att styrelsen inte var fulltalig. Ingen rapport finns för denna punkt men material
finns insamlat från verksamhetsåret 16/17.

VP 6) Kommunikationsplan
[16/17 - 18/19]
Under detta verksamhetsår fanns det inte någon huvudansvarig för detta projekt. Caroline Svensson, Informationsansvarig 17, drog i denna punkt som del av sin heltidarpost. Därav har styrelsen haft mindre insikt i arbetet. Sammanfattningsvis är majoriteten av materialet framtaget. Det behöver nu gås igenom med nya ögon;
dvs nuvarande informationsansvariga ögon. Arbetet kommer fortskrida under 18/19 med att implementera
och testa kommunikationsplanen för att se om den ger önskad effekt.

VP 7) Vem gör vad - en organisationskartläggning
[17/18 - 19/20]
Huvudansvarig för detta projekt var Tim Djärf. Inledningsvis började arbetet att söka efter tidigare organisationskartläggningar, två sådana har hittats och kommer inkorporeras i arbetet. Dock läggs fokus i denna punkt
på samspel mellan sektionerna och kåren centralt. Detta har inte varit fokus tidigare utredningar. Gruppen
inleder sitt arbete med att genomlysa styrdokument och faktisk verksamhet i förhållande till varandra på sektionerna och på Kåren centralt för att bilda sig en grov uppfattning om vad som står skrivet att respektive part
ska och inte ska göra i förhållande till vad som faktiskt görs. I skrivande stund finns ett utkast på en överenskommelse mellan Kåren centralt och sektionerna, där arbetsgruppens ambition var att kontraktet ska signeras
varje år av respektive ordförande. Arbetet fortsätter med att förankra överenskommelsen med sektionerna och
se över formuleringar.

VP 8) Pedellen - Problembild och utredning
[17/18 - 19/20]
Huvudansvarig för denna punkt var My Reimer. För detta projekt så har data samlats in via tidigare Pedeller,
dessa svar har sammanställts och ett utkast till slutrapport finns. Vidare ska slutraporten färdigställas och sedan beslutas om. Med i rapporten ska även finnas ett par exempel på lösningar samt en sammanställning av de
största problemen i Pedellens arbetsbelastning.

VP 9) Revidera SOUPen
[17/18]
Huvudansvarig för detta projekt var Patrik Gustafsson. Arbetet har genomförts tillsammans med Utbildningsutskottet. Arbetet avslutad med en motion som beslutades om under Fullmäktigesammanträde 5, 2018.

VP 10) Avtal och attestering
[17/18]
Huvudansvarig för detta projekt var Oscar Rundbäck Martinsson. Arbetet med denna punkt valdes att nedprioriteras av Styrelsen på grund av arbetet med GDPR och att en ansvarig fanns först efter årsskiftet.

VP 11) Funktionärsutbildningar åt alla
[17/18]
Huvudansvarig för detta projekt var Agnes Sörliden. Arbetet med detta projekt avslutades i och med en motion som beslutades om under styrelsesammanträde 14, 17/18.
I och med detta arbete har en riktlinje för vilka funktionärsutbildningar som ges och vem som ansvara för att
hålla dessa utbildningar tagits fram. I framtagandet av denna riktlinje kontaktades både Kårens funktionärer
och Sektionernas styrelser. De insamlade svaren från olika funktionärer om hur de vill ha utbildningar finns
även det som en bilaga till denna handling.

VP 12) Presidiets form och struktur
[17/18]
Huvudansvarig för detta projekt var Carl Kardell. Arbetet med denna punkt valdes att nedprioriteras av
Styrelsen på grund av det fanns en ansvarig först efter årsskiftet.

EKONOMI, FÖRVALTNING OCH ADMINISTRATION
Övergripande ekonomiska och admistriva arbetet
Under det gångna året har det ekonomiska arbetet baserats i en fortsatt verksamhetsrealiserning av budgeten,
effektivisering av budgetprocessen och en början på långsiktiga ekonomiska mål.
När det gäller verksamhetsrealiseringen av budgeten har Generalsekreteraren jobbat mycket med att budgeten
ska följa verksamheten och vekligheten istället för att vara orealistiska förhoppningar. Detta har gjort att både
den reviderade budgeten för 17/18 och budgeten för 18/19 är positivt budgeterad tillskillnad från tidigare års
budgetar som varit nära noll- eller negativtbudgeterade.
Den positiva budgeteringen har tillammans med andra verksamhetsfrågor gjort att en bas för lånsiktiga
ekonomiska mål jobbats fram. Arbetet är tänkt att vara sett hjälpande underlag till hur Teknologkåren ska
lägga sin budget i framtiden och hur Teknologkårens resultat ska disponeras.
Det administrativa arbetet under året har fokuserat på ett förberedande och en implemetation av GDPR i
Teknologkårens verksamhet. Stort fokus har legat på att inventera vilka personuppgifteregister Teknologkåren
har och vilka som hanterar/har tillgång till dem. Utöver att inventeringen har nya rutiner och styrdokument
skapats i form av Policyn för användning och hantering av medlemmars personuppgifter samt Riklinjen för
användande och hantering av personuppgifter.
De nya styrdokumenten ska göra det lättare för Teknologkårens funktrionärer att följa den nya lagen men
styrdokumenten är också ett sätt för Teknologkåren att vara transparant mot dess medlemmar.
Tillsammans med vårens IT uppdatering gick Teknologkåren också över till Team Drive för att garantera en
högre säkerhet på hanteringen av personuppgifter och minska risken på att data går förlorad.
Teknologkåren har också gjort några större investeringar under verksamhetsåret där bland en ny IT-struktur,
nya kassaskåp och köksutrustning. Dessa investeringarna syns inte direkt ur resultatet utan pengarna är lyfta ur
fonder eller så skrivs inventarierna av på år framöver.

Expeditionen
Expeditionen fick i slutet av förra verksamhetsåret en uppfräshning och under detta verksamhets året har nya
funktionärsdatorer installerats för att förbättra expeditonen som arbetsmiljö för både såväll funktionärer som
anställda.
I övrigt har expeditionen haft öppet likt föregårende verksamhetsår och medlemmar har kunnat få hjälp med
frågor mellan 11 och 14 alla vardagar.

Kanslist och Ekonomitjänsten
Under verksamhetsåret 17/18 har där skett en del omfördelningar mellan Kanslist- och ekonomtjänsten. I
början av verksamhetsåret gick kårens ekonom ner i tid d.v.s. från mån-,tis- och torsdagar till endast måndagar
och tisdager. Den tiden som tidigare låg på kårens ekonom har nu flyttats över till kanslisten som gått upp till
en 70% tjänst varav 20% är tänkt att vara ekonomitjänst.
Den nya arbetsfördelningen har fungerat bra även om det har tagit en längre tid att landa i den den nya arbetsfördelningen. Men under våren har detta fungerat så pass bra att kanslisten har utöver ekonomiuppgifterna
kunna avlasta andra administrativa uppgifter från heltidare.

Medlemshantering
Medlemshanteringen har under året flutit på likt tidigare verksamhetsår. Under hösten hade men ett tydligare
sammarbete med Nollningsutskottet och sektionernas internationella phaddrar vilket gjorde att kåren hade en
hög anslutningsgrad av de internationella studenterna. Detta kunde dessvärre inte uppfyllas till samma grad på
våren då en anvsaring för vårnollningen saknades samt Teknologkåren hade lite tekniska problem med banktjänsterna för medlemssytemet under denna perioden.
Under våren var medlemsystemet ”nere” under ca 2 månader, detta berodde dels på att universitetet gått över
till Ladok 3 samt att systemet uppdaterades för att anpassas till GDPR. Detta försvårade medlemsservicen
under den senare delen av våren men förhoppningsvis har det inte haft en för stor inverkan inför hösten.
Kåren har haft uppförljningsmöte med både Mecenat och Agera Medlem för att uvärdera och kunna
förbättra sammarbetet med båda parterna. Kåren har även haft en kortatre uppföljning på Mecenats medlemmsystem UniCore, vilket verkar vara ett möjligt allternativ till kårens nuvarande medlemmssytem, De verkar
ha kommit så långt nu att det är relevant att börja uvärdera om kåren skulle vilja göra ett byte under kommande verksamhetsår.

Anders Nilsson
Generalsekreterar 2017/2018

Ekonomisk uppföljning
Kansli
Administration
Heltidsarvoderade
Kansli
Bidrag, medlemsintäkter, sektionsbidrag, LUS,
Lundagård och SFS

Utskott
Aktivitetsutskottet
ARKAD
Arkivutskottet
BEST Lund
Husutskottet
Informationsutskottet
Idrottsutskottet
Nollningsutskottet (hösten 2017)
Vårnollningen 2018
Näringslivsutskottet
Tackmästeriutskottet
Utbildningsutskottet

Central verksamhet
Fullmäktige med tillhörande organ
Kårstyrelsen
Pålsjö Ängsblad
Kollegieverksamhet
Reftecsamarbetet
Valnämnd

Utfall 17/18

Budget 17/18

- 853
- 2721
- 462
1402

-810
- 2774
- 584
1378

Utfall 17/18 Budget 17/18
-251
3 892
-2
- 77
324
- 54
-13
- 210
-4
648
- 53
- 96

- 119
3 679
-6
- 21
353
- 87
-23
- 213
-25
397
- 53
- 158

Utfall 17/18 Budget 17/18
- 32
- 90
- 24
- 86
- 81
-6

- 54
- 104
- 64
- 156
- 83
- 10

Kommentarer
Samtliga belopp är anginva i tusentals kronor.
Avvikelser mot budgeten kommenteras kort i verksamhetsberättelsen mer information finns i
utfalls- och resultatrapporterna.

Funktionärsstatistik
Teknologkåren har massvis med funktinärer, som alla sliter och ger allt för Teknologkårens bästa! Utan dessa
vore vi ingenting på Teknologkåren! Detta oavsett om du är representant i en instutionsstyrelse,
fullmäktigeledamot eller är med och arrangerar Lunds fettaste eftersläpp så är du oerhört viktig och ett stort
tack för allt det arbete du har lagt ner!
Nedan följer listor på alla de funktionärer som har funnit på Teknologkåren under det gångna året. Heltidarna,
kårstyrelsen och fullmäktige presenteras med sektionstillhörighet resterande enbart med namn och post.

Kårstyrelsen
Patrik Gustafsson
Tim Djärf
Agnes Sörliden
My Reimer
Joost Kranenborg
Oscar Runbäck Martinsson
Carl Kardell
Victor Sandberg

Post
Kårordförande
Kårstyrelsen ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Sektion
V
D
W
E
F
M
Ing
M

Heltidare HT-17
Patrik Gustafsson
Anders Nilsson
Andreas Börjesson
Jacob Tyrberg
David Uhler Brand
Caroline Svensson
Lovisa Majtorp
Klara Olli
Hanna Järpedal
Pontus Landgren
Marcus Bäcklund
Tobias Wrammerfors

Post
Kårordförande
Generalsekreterare
Projektledare för ARKAD
Näringslivsansvarig
Pedell
Informationsasnvarig
Aktsam
Nollegeneral
Utbilningsansvarig för externa frågor
Utbildningsansvarig för interna frågor
Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Studiesocialt ansvarig

Sektion
V
E
M
F
E
K
K
F
V
E
K
F

Heltidare VT-18
Patrik Gustafsson
Anders Nilsson
Jacob Tyrberg
David Uhler Brand
Hanna Järpedal
Pontus Landgren
Marcus Bäcklund
Tobias Wrammerfors
Christina Zhou
Gunnar Granlund
Jakob Nilsson
Christian Håkansson

Post
Kårordförande
Generalsekreterare
Näringslivsansvarig
Pedell
Utbilningsansvarig för externa frågor
Utbildningsansvarig för interna frågor
Huvudansvarig för utbildningsfrågor
Studiesocialt ansvarig
Informationsansvarig
Aktsam
Nollegeneral
Projektledare för ARKAD

Sektion
V
E
F
E
V
E
K
F
A
F
M
E

Lars Gustafsson
Ivar Vänglund
Ida Samnegård

Talman VT-18
Fullmäktige sekreterare HT -17
Redaktör Pålsjö Ängsblad HT-17

D
F
F

Johan Förberg
Alexander Theofanous

Sakrevisor
Sakrevisor

Fullmäktige HT 17
Fredrik Peterson
Fredrik Tegström
Hanna Järpedal
Henrik Fryklund
Henrik Olsson
Isabelle Laster Grip
Johanna Hjalte
John Alvén
Joost Kranenborg
Jorun Westman
Marie Petersen
Marika Arvidsson
Martin Johansson
Maximilian Mangelus
Nellie Salgård
Niklas Ingemansson
Norea Cardell
Oliver Bengtsson
Olov Günther-Hanssen
Oskar Bengtsson
Patrik Gustafsson
Rasha El Manzalawy
Sara Månsson
Sara Persson
Sara Axelsson
Tim Djärf
Tom Allen

Post
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Sektion
E
I
V
E
M
W
F
M
F
W
V
K
D
I
A
M
W
M
M
M
V
D
Dokt
V
M
D
W

Linnea Thörnqvist
Maria Ekerup
Weena Lee
Andreas Börjesson
Christian Benson
Sara Axelsson
Linnea Thörnqvist
Caroline Svensson
Weena Lee
Maria Ekerup
Erik Andersson
Johan Kollberg
Henrik Paldán

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Dokt
K
A
M
E
M
Dokt
K
A
K
D
F
F

Fullmäktige VT-18
Alexandra Lengquist
Andreas Emilsson
Anna-Malin Hallberg
Aron Ingemarsson
Björn Sanders
Carl Boklund
Charlein Simonsson
Emil Thorselius
Emma Kihlberg
Eric Lyckegård Finn
Erik Månsson
Frida Cronquist
Klara Sjö
Linnéa Petersson
Linnea Thörnqvist
Lovisa Majtorp
Malin Bruce
Maria Ekerup
Maria Gunnarsson
Marie Petersen
Markus Rahne
Mats Hallström
Mirjam Särnbratt
Norea Cardell
Olov Günther-Hanssen
Oscar Sigurdsson
Sebastian Pfaff

Post
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Sektion
F
F
K
I
I
F
I
K
K
F
E
W
ING
K
DOKT
K
W
K
F
V
E
I
W
W
M
D
DOKT

Lasse Heeman
Martin Bergman
Rasmus Göransson

Suppelant
Suppelant
Suppelant

D
D
D

Valberedning
Ronja Lillienau
Elin Nyberg
Arvid Lillängen

KFS
Erik Larsson
Ingrid Lamberg
Charlie Widenfors
Rasmus Kjellén
Elin Nordahl
Frida Hammarberg
Sara Gunnarsson
Oskar Hansson

Tackmästeriutskottet
Andreas Börjesson
Jacob Tyrberg
Marika Arvidsson
Anna Bertilsson
Patrik Gustafsson

Post
Ledamot HT-17
Ledamot HT-17
Ledamot VT-18

Post
Ordförande
VD
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Post
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ordförande Medaljkommitten
Medaljkommitten
SFS fullmäkige
Hanna Järpedal
Christine Sjölande
Tim Djärf
Alexander Mjöberg
Pontus Landgren
Marcus Bäcklind

Näringslivsutskott
Oskar Hindgren
Brenda Odhiambo Awour
Hanna Liang
David Green

Delegationsledare
Vice Delegationsledare
Delegat
Delegat
Delegat
Delegat

Post
Vice Näringslivsansvarig
Projektledare för International week
Projektledare för Athena
Projektledare för Career Week
Informationutskottet
Ashraf Khoshiwal
Moa Sjöholm
Jerry Guan
Tobias Rosenberg
Karoline Müller

Post
Fotograf
Fotograf
Fotograf
Fotograf
Designer

Nollningsutskott HT-17
Klara Olli
Linnea Gidner
Adla Jebera
Hanna Lindwall Mikiver
Hanna Jonson
Hugo Hildeman
Erik Ivarsson
Hugo Jennehov

Post
Nollegeneral
Vice Nollegeneral
Överste
Överste
Överste
Överste
Överste
Överster
Nollningsutskottet VT 18
Jakob Nilsson
Erik Nord
Sophia Grimmeiss Grahm
Adam Persson
Agnesa Halipi
Albert Larsson
Hedda Klintskog
Anton Carlsson

Valnämnd
Astrid Martinsson
Maria Gunnarsson
Emil Harvig
Carl Eriksson
Samuel Plönning
Petra Renström
Dennis Bogren
Axel Isberg
Oliver Ekström
Linnéa Sjöström
Elin Karlsson Nycander

Post
Ledamot
F
E
M
V
A
K
D
ING
W
I

Post
Nollegeneral
Vice Nollegeneral
Vice Nollegeneral
Överste
Överste
Överste
Överste
Överste

BEST Lund
Nicholas Hartman
Jesper Ehlers
Filippa Bengtsson
Alexander Goobar
Alicja Nowacka
Anna Olausson
Azra Malagic
Christian Hjort
Daniel Malmqvist
David Green Gutierrez
Ebba Bratt
Elisabeth Gonzalez Siavichay
Isabelle Lalander
Jonas Bengtsson
Katarina Johansson
Kosei Nishida
Ludvig Eriksson
Marcus Patricks
Markus Rosé
Shannon Law
Simon Angel Rojas Garrido
Sofie Blomberg
Tshepiso Smisovska
Jason Duy Thöng

ARKD HT 17
Marika Arvidsson
Peter Skopal
Hanna Andréasson
Anna Bertilsson
Emma Persson
Emmy Malmqvist
Louise Jonsson
Richard Grill
Marcus Wuttke
Jenny Arbrahmsson
Ami Izetagic
Jenny Henriksson
Christian Håkansson
Linda Nyström
Anna Palmqvist Sjövall
Fay Stensson
Klara Engström

Post
Huvudansvarig för PR
IT-ansvairg
IT-ansvairg
Art Director Tryck
Informationsansvarig
Art Director Web
Huvudansvarig för event och gasque
Eventasnvarig
Eventasnvarig
Gasqueansvarig
Rekryteringsansvarig
Huvudansvarig för mässa och logistik
Husansvarig
Husansvarig
Företagsansvairg
Företagsansvairg
Serviceansvarig

ARKAD VT 18
Amalia Larsson
Andreas Mattsson
Erik Hagman
Helena Sandquist

Post
Head of Marketing och Communication
Head of Fair and Logistic
Head of Business Relation and events
Head of IT

Karin Odin
Simon Holmqvist
Louise Pettersson
Nicolas Munke Cilano
Axel Adelgren
Elin Branzell
Maria Sander
Hanna Liang
Martina Prpic Vucneov

Information Manager
Art Director
Business Manager
Business Manager
Business Manager
Event Manager
Banquet Manager
Premises Manager
Premises Manager

Koordinatorer VT -18
Lennart Falkman
Sofia Rokkones
Linnéa Rosenbecker
Otto Reerslev
Johanna Engman
Emma Asklund
Albert Larsson
Viktor Cleasson
Matilda Holmberg
Anton Göransson
Ebba Johnsson
John Helbrink
Arvid Myhlbäck
Gustav Lilja
Malin Lindström
Fredrik Siemund
Victoria Vernet
Martin Johansson
Filip Farbäck
Saam Mirghorbani
Charlotte Parnefjord Gustafsson
Emma Åkerman
Gustav Nacke
Martin Andersson-Plyming
Elin Olofsson
Emma Bergman
Kristin Bobeck
Kristin Tiberg
Alica Jansson
Viktor Stenvall
Albin Robertsson
Patric Wargeus
Linnea Hellholm
Martin Olsson
Emma Månsson
Milda Grikainyte
Jackie Berg
Victoria Winberg
Daniel Tovesson
Ebba Rickard
Greta Andersson

Koordinatorer HT -17
Anh Nguyen
Jessica Nilsson
Johan Hallgren
Cecilia Nordenö
Hedvig Orvenholt
Victoria Ahlqvist
Rakel Sieradzki
Linita Karlsson
My Reimer
Andreas Warvsten
Emil Andersson
Inger Gundersen
Karl Lundberg
Alexander Odell
Sara Hugner
Adam Turesson
Simon Gottfridsson
Anders Buhl
Joel Klint
John Helbrink
Kevin Åkesson Kimaryo
Oscar Rydh
Otto Sörnäs
Andreas Mattsson
Mirja Björning
Viktor Farbäck
Anna Bergman
Arvid Mildner
Hanna Molin
Maria Sander
Hampus Möller
Arvid Waldén Myhlback
Alexander Mjöberg
Elsa Sollbe
Love Wannö Malmros
Albin Melin
Angelica Grönvall
Mikael Jarfors
Fredrik Siemund
Frida Bengtsson
Gabriella Nordquist
Karoline Müller
Richard Bai
Amelia Andersson

Husutskottet
Sara Axelsson
Anders Nilsson
Arvid Waldén Myhlback
Axel Eyton
Christer Andersson
Erik Molin
Gabriel Sjöberg
Jens Elofsson
Jens Olsson
Joakim Sörensen
Joel Andersson
Johan Förberg
Lasse Heemann
Lina Brodén
Markus Rahne
My Reimer
Oscar Blomqvist
Oscar Runbäck Martinsson
Peter Samuelsson
Sara Axelsson

Husutskottet
Adam Urga
Christer Andersson
Emil Thorselius
Erik Alstersjö
Jens Olsson
Joakim Sörensen
John Alvén
Lina Brodén
Måns Ansgariusson
Marcus Peterson
Martin Johansson
My Reimer
Rasmus Kjellén
Sara Axelsson
Oscar Blomqvist
My Reimer

Post
Rullechef
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Post
Kårhusservice ansvariga (PPA)
Kårhusservice ansvariga (PPA)
Kårhusservice ansvariga (PPA)
Kårhusservice ansvariga (PPA)
Kårhusservice ansvariga (PPA)
Kårhusservice ansvariga (PPA)
Kårhusservice ansvariga (PPA)
Kårhusservice ansvariga (PPA)
Kårhusservice ansvariga (PPA)
Kårhusservice ansvariga (PPA)
Kårhusservice ansvariga (PPA)
Kårhusservice ansvariga (PPA)
Kårhusservice ansvariga (PPA)
Kårhusservice ansvariga (PPA)
Superintendenter
Superintendenter

Husutskottet
Adla Jebara
Andreas Börjesson
Anna Malin Hallberg
Arvid Waldén Myhlback
Adstrid Martinsson
Calle Jansson
Christoffer Maltesson
Daniel Åhlin
Erik Ivarsson
Erik Winqvist
Frida Kronqvist
Hanna Jonsson
Jenny Abrahmsson
Jessica Wedmark
Lia Karida
Linn Svärd
Love Holmgren
Ludwig Holmgren
Måns Ansgariusson
Maria Ekerup
Mikael Bergmark
Mikael Jarfors
Niklas Bruce
Oscar Blomqvist
Stefan Fridlund
Tim Djärf

Post
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)
Kårhusservice (PP)

Aktivitetsutskottet HT 17
Martin Molin
Anna-Maria Börjesdotter
Emilia Asplund
Fredric Andersson
Adla Jebara
Sofie Nilsson
Sara Olsson
Axel Syrén
Arvid Åkerblom
Elisabeth Persson
Klara Bengtsson
Adrian Roth
Olof Olsson
Peter Seimar
KentBrorsson
Josefin Olsson
Moa Persson
Roman Lord
Mikaela Pettersson
Cecilia Nordenö
Ludvig Eriksson
Johanna Bengtsson
Karl Eriksson
Adam Bäck Thoren
Rebecca Ahrling
Sebastian Pfaff

Balmästare, Nyårsbalen
Baladept, Nyårsbalen
Baladept, Nyårsbalen
Baladept, Nyårsbalen
Baladept, Nyårsbalen
Dansmästare
Dansadept
Dansadept
Dansadept
Dansadept
Dansadept
Dansadept
Dansadept
Dansadept
Dansadept
Dansadept
Sångarstridsgeneraler
Sångarstridsgeneraler
Sångarstridsgeneraler
Sångarstridsgeneraler
F1-röjare
F1-röjare
F1-röjare
F1-röjare
Proud Tech
Proud Tech

Aktivitetsutskottet VT 18
Jonas Hansson
Ivar Vänglund
Marcus Rahne
Pontus Gersne
Hugo Hildeman
Hanna Jonsson
Henrik Stålbom
Adla Jebara
Henrik Paldán
Gabriella Andersson
Christoffer Houltz
Markus Berthilsson
Helena Adina Hallefjird
Niklas Lundström
Anna Qvill
Rebecca Ahrling
Elvira Häggström
Simon Olsson
Emelie Zhu
Martin Bergman

Pubmästare
Pubadept
F1-Röjboss
F1-röjare
F1-röjare
F1-röjare
F1-röjare
F1-röjare
F1-röjare
F1-röjare
F1-röjare
F1-röjare
Proud Tech
Proud Tech
Proud Tech
Proud Tech
Dansadept
Dansadept
Dansadept
Sångarstridsgeneral

Utbildningsutskottet HT 17
Ulrike Donnerhack
Axel Bahri
Astrid Skånbeck
Richard Dose
Tora Pederby
Tobias Lundström
Adrian Petersen
Martin Paulsson
Lisa Merk
Matilda Gustafsson
Anton Johansson
Oscar Sigurdsson
Gabriel Sjöberg
Astrid Jansson
Amelia Andersson
Carl Nilsson Nyman
Astrid Jansson
Elise Eborn
Edvard Carlsson
Erik Månsson
Sofia Karlén
Edvard Carlsson
Johan Persson
Sofia Karlén
Fanny Månefjord
Edvard Carlsson
Gaston Holmén
Olivia Karlsson
Lea Christiersson
Ylva Wahlquist
Lucas Nilsson Villoresi
Carolina Rudervall
Martin Karp
Robin Weissenbilder
Simon Paulsson
Adrian Roth
Karl Fredrik Erliksson
Christine Sjölander

Post
Ordinarie Programledning A
Ordinarie Programledning A
Ordinarie Programledning A
Suppleant Programledning A
Suppleant Programledning A
Suppleant för Programledning A
Ordinarie Programledning ID
Ordinarie Programledning ID
Suppleant Programledning ID
Suppleant Programledning ID
Ordinarie Instutionsstyrelsen för arkitektur och byggd miljö
Ordinarie Programledning C/D
Ordinarie Programledning C/D
Suppleant Programledning C/D
Suppleant Programledning C/D
Ordinarie Instutionsstyrelsen för datavetenskap
Suppleant Instutionsstyrelsen för datavetenskap
Ordinarie Instutionsstyrelsen för elektro- och informationsteknik
Ordinarie Programledning E
Suppleant Programledning E
Ordinarie Programledning BME
Ordinarie Institutionsstyrelsen för elektro- och informationsteknik
Suppleant Institutionsstyrelsen för elektro- och informationsteknik
Ordinarie Institutionsstyrelsen för Biomedicinsk Teknik
Suppleant Institutionsstyrelsen för Biomedicinsk Teknik
Suppleant Institutionsstyrelsen för datavetenskap
Ordinarie Programledning F + Pi
Ordinarie Programledning F + Pi
Suppleant Programledning F + Pi
Suppleant Programledning F + Pi
Ordinarie Programledning N
Suppleant Programledning N
Ordinarie Institutionsstyrelsen för matematikcentrum
Ordinarie Institutionsstyrelsen för fysik
Suppelant Institutionsstyrelsen för fysik
Ordinarie Institutionsstyrelsen för datavetenskap
Ordinarie Institutionsstyrelsen för reglerteknik
Suppleant Institutionsstyrelsen för elektro- och informationsteknik

Utbildningsutskottet HT-17
Rebecca Palmgren
Emma Ericsson
William Söderberg
Oskar Vateman
William Söderberg
Hanna Trulsson
Noah Hansson
Alex DeVincenzo
Mikael Nyström
Anna Bengtsson
Karin Lundvall
Amanda Holm
Idha Wänglund
Karin Lundvall
Dennis Bogren
Linnéa Petersson
Frida Heskebeck
Olivia Eliasson
Sarah Lindblom
Marcus Liljenberg
Arvid Lillängen
Matilda Karlsson
Fredrik Andersson
Marcus Liljenberg
Kajsa Bruce
Hanna Josefsson
Gustav Sondell
Jenny Lönsjö
Linnéa Petersson
Frida Heskebck
Kristina Sturk
Zackarias Söderlund

Post
Ordinarie Programledning I
Ordinarie Programledning I
Suppleant Programledning I
Suppleant Programledning I
Suppleant Institutionsstyrelsen för matematikcentrum
Ordinarie Institutionsstyrelsen för teknisk ekonomi och logistik
Suppleant Institutionsstyrelsen för teknisk ekonomi och logistik
Ordinarie Programledning Data- och elektroteknik i HBG
Ordinarie Programledning Data- och elektroteknik i HBG
Suppelant Programledning Data- och elektroteknik i HBG
Ordinarie Programledning Byggteknik i HBG
Ordinarie Programledning Byggteknik i HBG
Suppleant Programledning Byggteknik i HBG
Ordinarie Institutionsstyrelsen för byggvetenskaper
Ordinarie Programledning B + K
Ordinarie Programledning B + K
Ordinarie Programledning B + K
Ordinarie Programledning B + K
Suppleant Programledning B + K
Suppleant Programledning B + K
Suppleant Programledning B + K
Ordinarie Programledning livsmedelsteknisk högskoleutbildning
Suppelant Programledning livsmedelsteknisk högskoleutbildning
Ordinarie Institutionsstyrelsen för livsmedelsteknik
Suppleant Institutionsstyrelsen för livsmedelsteknik
Suppleant Institutionsstyrelsen för livsmedelsteknik
Ordinarie Institutionsstyrelsen för kemi (KILU)
Suppelant Institutionsstyrelsen för kemi (KILU)
Ordinarie Institutionsstyrelsen för kemiteknik
Suppleant Institutionsstyrelsen för kemiteknik
Ordianarie Institutionsstyrelsen för immunteknologi
Suppelant Institutionsstyrelsen för immunteknologi

Utbildningsutskottet HT-17
Maja Svensson
Carl Eriksson
Rebecka de Zalenski
Malin Nylin
Jesper Lindberg
Ludvig Wingren
Jonas Johnsson
Linus Dahlström
Jens Thieme Almkvist
Josefin Brannestam
Christoffer Nilsson
Julia Bengtsson
Angelica Grönall
Maria Bärring
Maria Lindahl
Felicia Klint
Linn Sahlberg
Stina Dufva
Kim Genberg
Joey Öström
Siri Lidmark
Johanna Rasmusson
Camilla Hedell
Linn Svärd
Joey Öström
Felicia Klint
Kim Genberg
Josephine Gertson
Christian Olsson
Linnea Sjöström
Katja Eftning
Ylva Kloo
Tom Allen

Post
Ordinarie Programledning M
Ordinarie Programledning M
Suppleant Programledning M
Suppleant Programledning M
Ordianrie Institutionsstyrelsen för designvetenskaper
Ordinarie Institutionsstyrelsen för energivetenskaper
Suppelant Institutionsstyrelsen för energivetenskaper
Suppelant Institutionsstyrelsen för maskinteknologi
Ordinarie Institutionsstyrelsen för reglerteknik
Ordinarie Institutionsstyrelsen för teknisk ekonomi och logistik
Suppleant Institutionsstyrelsen för teknisk ekonomi och logistik
Ordinarie Programledning V
Ordinarie Programledning V
Suppleant Programledning V
Suppelant Programledning V
Ordinarie Programledning Bi + RH
Ordinarie Programledning Bi + RH
Ordinarie Programledning Bi + RH
Suppleant Programledning Bi + RH
Suppleant Programledning Bi + RH
Ordinarie Programledning L
Suppleant Programledning L
Ordinarie Institutionsstyrelsen för arkitektur och byggd miljö
Suppelant Institutionsstyrelsen för arkitektur och byggd miljö
Ordinarie Institutionsstyrelsen för bygg och miljöteknologi
Suppelant Institutionsstyrelsen för bygg och miljöteknologi
Suppelant Institutionsstyrelsen för bygg och miljöteknologi
Ordinarie Instutionsstyrelsen för byggvetenskaper
Ordinarie Institutionsstyrelsen för teknik och samhälle
Ordinarie Programledning W
Ordinarie Progrmaledning W
Suppleant Programledning W
Suppleant Programledning W

Utbildningsutskottet VT-18
Ulrike Donnerhack
Axel Bahri
Astrid Skånbeck
Tobias Lundström
Nora Lindberg
Adrian Petersen
Martin Paulsson
Lisa Merk
Matilda Gustafsson
Tora Pederby
Daniel Olsson
Oscar Sigurdsson
Gabriel Sjöberg
Julia Baeza
Astrid Jansson
Astrid Jansson
Alexander Hansson
Henrik Olsson
Måns Lindeberg
William Marnfeldt
Edvard Carlsson
Sofia Karlèn
Fanny Månefjord
Sofia Karlén
Leo Einarsson
Philip Olhager
Rebecca Ahrling
Johanna Engman
Daniel Nesic
Maja Svensson
Mattias Ammitzböll
Axel Carlsson
Karl Fredrik Erliksson
Zackaria Söderlund
Rebecca Palmgren
Noah Hansson
William Söderberg
William Söderberg

Post
Ordinarie Programledning A
Ordinarie Programledning A
Ordinarie Programledning A
Ordinarie Programledning A
Suppleant Programledning A
Ordinarie Programledning ID
Ordinarie Programledning ID
Suppleant Programledning ID
Suppleant Programledning ID
Ordinarie Instutionsstyrelsen för arkitektur och byggd miljö
Suppleant Instutionsstyrelsne för arkitektur och byggd miljö
Ordinarie Programledning C/D
Ordinarie Programledning C/D
Suppleant Programledning C/D
Suppleant Programledning C/D
Ordinarie Instutionsstyrelsen för datavetenskap
Suppleant Instutionsstyrelsen för datavetenskap
Ordinarie Instutionsstyrelsen för elektro- och informationsteknik
Ordinarie Programledning E
Ordinarie Programledning E
Suppleant Programledning E
Ordinarie Programledning BME
Suppleant Programledning BME
Ordinarie Institutionsstyrelsen för Biomedicinsk Teknik
Ordinarie Programledning F + Pi
Ordinarie Programledning F + Pi
Suppleant Programledning F + Pi
Suppleant Programledning F + Pi
Ordinarie Programledning N
Suppleant Programledning N
Ordinarie Institutionsstyrelsen för fysik
Ordinarie Institutionsstyrelsen för datavetenskap
Ordinarie Institutionsstyrelsen för reglerteknik
Suppelant Instutionsstyrelsen för immunteknologi
Ordinarie Programledning I
Ordinarie Programledning I
Suppleant Programledning I
Suppleant Institutionsstyrelsen för matematikcentrum

Anna Bengtsson

Suppelant Programledning Data- och elektroteknik i HBG

Utbildningsutskottet VT-18
Noah Hansson
Markus Carlsson
Alex DeVincenzo
Mikael Nyström
Anna Bengtsson
Karin Lundvall
Idha Wänglund
Amanda Holm
Idha Wänglund
Frida Heskebeck
Ella Lagerwall
Linnéa Petersson
Olivia Eliasson
Sarah Lindblom
Marcus Liljenberg
Linnea Gustafsson
Hanna Sjöman
Matilda Karlsson
Fredrik Andersson
Fredrik Andersson
Olivia Niclasson
Max Viklund
Petra Moritz
Linnéa Petersson
Dennis Bogren
Kristina Sturk
Zackarias Söderlund

Post
Ordinarie Institutionsstyrelsen för teknisk ekonomi och logistik
Suppelant Institutionsstyrelsen för teknisk ekonomi och logistik
Ordinarie Programledning Data- och elektroteknik i HBG
Ordinarie Programledning Data- och elektroteknik i HBG
Suppelant Programledning Data- och elektroteknik i HBG
Ordinarie Programledning Byggteknik i HBG
Ordinarie Programledning Byggteknik i HBG
Suppleant Programledning Byggteknik i HBG
Ordinarie Institutionsstyrelsen för byggvetenskaper
Ordinarie Programledning B + K
Ordinarie Programledning B + K
Ordinarie Programledning B + K
Ordinarie Programledning B + K
Suppleant Programledning B + K
Suppleant Programledning B + K
Suppleant Programledning B + K
Suppleant Programledning B + K
Ordinarie Programledning livsmedelsteknisk högskoleutbildning
Suppelant Programledning livsmedelsteknisk högskoleutbildning
Ordinarie Institutionsstyrelsen för livsmedelsteknik
Suppleant Institutionsstyrelsen för livsmedelsteknik
Ordinarie Institutionsstyrelsen för kemi (KILU)
Suppelant Institutionsstyrelsen för kemi (KILU)
Ordinarie Institutionsstyrelsen för kemiteknik
Suppleant Institutionsstyrelsen för kemiteknik
Ordinarie Institutionsstyrelsen för immunteknologi
Suppleant Institutionsstyrelsen för immunteknologi

Utbildningsutskottet VT-18
Carl Eriksson
Hampus Henåker
Malin Nylin
Rebecka de Zalenski
Stina Martin
Ludvig Wingren
Rebecka Lindvall
Kajsa Wernerson
Anton Lundström
Rebecka de Zalenski
Julia Bengtsson
Marcus Johansson
Sofie Schumacher
Ammar Makhzoum
Maja Wilhelmsson
Linn Sahlberg
Anders Olsson
Siri Lidmark
Camilla Hedell
Maja Wilhelmsson
Ammar Makhzoum
Rebecca Wedberg
Katja Eftring
Linnéa Sjöström
Ylva Kloo
Tom Allen
Linnéa Sjöström
Theo Nyberg
Mirjam Särnbratt
Mikaela Pettersson
Alfred Åkesson
Pierre Moreau
Katrin Molina-Besch
Ulrika Sandén
Michael Persson
Maja Ekblad
Gregor Rudolph
Mattias Fält
Olof Troeng
Carl-William Palmqvist
Alfred Andersson
Lina Johansson

Post
Ordianrie Programledning M
Ordinarie Programledning M
Suppleant Programledning M
Suppleant Programledning M
Ordinarie Institutionsstyrelsen för designvetenskaper
Ordinarie Institutionsstyrelsen för energivetenskaper
Ordinarie Institutionsstyrelsen för maskinteknologi
Suppleant Institutionsstyrelsen för maskinteknologi
Ordinarie Institutionsstyrelsen för teknisk ekonomi och logistik
Suppleant Institutionsstyrelsen för teknisk ekonomi och logistik
Ordinarie Programledning V
Ordinarie Programledning V
Suppleant Programledning V
Suppelant Programledning V
Ordinarie Programledning Bi + RH
Ordinarie Programledning Bi + RH
Ordinarie Programledning Bi + RH
Ordinarie Programledning L
Ordinarie Institutionsstyrelsen för arkitektur och byggd miljö
Ordinarie Institutionsstyrelsen för bygg och miljöteknologi
Ordinarie Instutionsstyrelsen för byggvetenskaper
Ordinarie Institutionsstyrelsen för teknik och samhälle
Ordinarie Programledning W
Ordinarie Programledning W
Suppleant Programledning W
Suppleant Programledning W
Ordinarie Institutionsstyrelsen för bygg och miljöteknologi
Ordinarie Institutionsstyrelsen för energivetenskaper
Ordinarie Institutionsstyrelsen för teknik och samhälle
Suppleant Institutionsstyrelsen för teknik och samhälle
Ordinarie Institutionsstyrelsen för Datavetenskap
Suppleant Institutionsstyrelsen för Datavetenskap
Ordinarie Institutionsstyrelsen för Designvetenskaper
Suppleant Institutionsstyrelsen för Designvetenskaper
Ordinarie Institutionsstyrelsen för Kemiteknik
Ordinarie Institutionsstyrelsen för Kemiteknik
Suppleant Institutionsstyrelsen för Kemiteknik
Ordinarie Institutionsstyrelsen för Reglerteknik
Suppelant Institutionsstyrelsen för Reglerteknik
Ordinarie Institutionsstyrelsen för Teknik och samhälle
Suppelant Institutionsstyrelsen för Teknik och samhälle
Ordinarie Institutionsstyrelsen för Teknisk ekonomi och logistik

LTHs styrelse
Patrik Gustafsson
Filippa da Laval
Ilse Svensson De jong
Marcus Bäcklund
Anders Lundqvist Persson
Tim Djärf

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Suppelant
Suppelant
Suppelant

Ledningsgruppen för grundutbildning
vid LTH
Pontus Landgren
Christine Sjölander
Anders Lundqvist Persson
Marcus Bäcklund
Filippa da Laval
Tim Djärf

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Forskarutbildningsnämnd
Camilla Nyquist Magnusson
Ellen Palm
Carl Johannesson
Carl-William Palmqvist

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant

Forskningsnämnd
David Kinsella
Victor Millnert
Marcus Bäcklund
Johan Granholm
Camilla Nyquist Magnusson

Ordinarie
Ordinarie
Ordinarie
Suppleant
Suppleant

Biblioteksnämnden
Ilse Svensson De jong
Tobias Wrammerfors

Ordinarie
Ordinarie

Ledningsgruppen för utbilningsutskottet
Marcus Bäcklund
Hanna Järpedal
Pontus Landgren
Tobias Wrammerfors
Henrik Paldán
Christine Sjölander

Post
Ordförande
Vice Ordförande
Vice Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

LTHs Rekryteringsnämnd
Ordinare ledamot
Ordinare ledamot
Suppeleant

HT -17
Tommy Dam
Björn A Söderström
Stefan Marusic

VT -18
Pontus Landgren
Robin Bernståhle
Björn A Söderström

LTHs Karriärnämnd
Ordinare ledamot
Ordinare ledamot
Suppeleant

HT- 17
Fatima Abou Alpha
Stefan Marusic
Björn A Söderström

VT -18
Stefan Marusic
Robin Bernståhle

Suppeleant

Tommy Dam

Ledningsgruppen för JäLM
Ordinare ledamot
Ordinare ledamot
Suppeleant

HT -17
Sandra Sjöstrand
Tobias Wrammerfors

VT -18
Sandra Sjöstrand
Tobias Wrammerfors
Charlein Simonsson

UTSKOTT
Teknologkårens alla utskott är de som driver väldigt mycket av den dagliga verksamheten som sker. Ett stort tack till alla de utskottsfunktionärer Teknologkåren har
haft under året, ni är fantastiska!

UTBILDNINGSUTSKOTTET
Utbildningsutskottet står för Teknologkårens centrala funktion, utbildningsbevakning. I stora mån är
Teknologkåren just en studentkår tack vare den studiebevakande verksamheten. Denna verksamhet bedrivs av
utbildningsutskottet. Med minst tresiffrigt antal funktionärer och 4-5 heltidare som arbetar med utbildningsfrågor så utgör utbildningsutskottets verksamhet en inte oväsentlig del av kårens verksamhet. Utbildningsutskottet är uppdelat i både rådgivande och beslutanden instanser och förankring av utskottets arbete sker
kontinuerligt genom dialog med sektionernas studieråd och studenter vid Lunds Tekniska Högskola.

Övergripande verksamhet
Från i med hösten 2016 har utbildningsutskottet en ny struktur med 4 stycken heltidare som arbetar med
utbildningsfrågor. Teknologkåren hade ett tag tre heltidsarvoderade vice ordförande med ansvar för studiesociala, internationella och utbildningsfrågor. Numera finns det en studiesocialt ansvarig, en internt respektive
externt ansvarig för utbildningsfrågor, för fakultets frågor respektive frågor som går utanför fakulteten. Därtill
även en Huvudansvarig för utbildningsfrågor som leder och koordinerar utskottet. Under året så har det skett
en utvärdering av den nya strukturen och konkreta förslag på förändringar har tagits fram. Otydligheter kring
ledningsgruppen för grundutbildning, LG GU, har utkristalliserats och upplägget fungerar numera bra, snabbare beslutsvägar inom utskottet samt att utskottsordförande, numera Huvudansvarig för utbildningsfrågor, är
arvoderad har löst problemet med en blandning av ideella och arvoderade centralt inom utskottet. Ytterligare
så kommer kårordförandens roll inom utbildningsverksamheten och gentemot utbildningsutskottet vara tydligare framöver. Förslagen rörande utbildningsutskottets struktur skall realiseras och behandlas i fullmäktige
under hösten 2018.
Under året så har utbildningsutskottet anordnat två stycken Speak up days-event. Speak up days är Teknologkårens sätt att förankra sina åsikter gentemot medlemmarna. Upplägget är att utbildningsutskottet tillsammans med respektive sektion står ute bland husen där sektionerna huserar och försöker samla på sig så många
enkätsvar som möjligt. Därtill finns det alltid en spiktavla där en kan spika upp sina åsikter. Nytt för i år var att
Speak up days gjordes två gånger, en gång på hösten respektive våren.
Därtill så har utbildningsutskottet även hållit i Utbildningsutskottets utbildning för utbildningsbevakare, UUU.
Alla studentrepresentanter var inbjudna till en föreläsningskväll med inslag från utbildningsutskottets heltidare
som föreläste om Teknologkårens struktur och organisation och hur strukturen speglar LTH:s struktur. Kvällen innehöll även ett inspel från studentombudet från Lunds universitets studentkårer, LUS. Studentombudet
höll en uppskattad föreläsning om rättighetslista för studenter på grund- och avancerad nivå vid Lunds universitet. Föreläsning belyste bland annat diskrepanser gentemot hur verksamheten bedrivs vid LTH jämfört med
hur rättighetslistan förespråkar att utbildningsverksamhet bedrivs. Därtill fanns även ett inslag från personal på
LTH, Karim Andersson och Jonas Borell som pratade om CEQ. Det som lyftes var trender genom åren samt
hur processen går till den data som samlas in i samband med CEQ.

Under året har utbildningsutskottet hållit i två funktionärstack. I början av vårterminen höll
utbildningsutskottet ett kollegietack då många kollegierepresentanter skiftade i och med att vissa sektioner
skiftade samtidigt. Därtill höll utbildningsutskottet ett till tack för verksamhetsåret i början av sommaren då
det grillades tillsammans vid sjön Sjön.,Tack-grillning

Remisser, internt och externt
Under det gångna verksamhetsåret har utbildningsutskottet deltagit i ett antal remissvar, antingen via LUS
eller LTH. De i särklass tyngsta remisserna som behandlats under året har bland annat varit Styr och
resursutredningen eller STRUT-utredningen som den ofta benämns. STRUT-utredningen, U 2017:05, har
potential att skaka om resurstilldelningen i grunden för högre utbildning på grund och avancerad nivå.
Utredningen föreslår bland annat att högskolorna skall gå från separata anslag för forskning och
forskarutbildning respektive utbildning på grund och avancerad nivå till ett samlat anslag där all verksamhet
gemensamt tilldelas resurser. Teknologkåren har tagit ställning till att verka emot alla förslag av
resurstilldelning som på något sätt skulle innebära minskade resurser för LTHs utbildningar. I slutet av
verksamhetsåret 17/18 kom ytterligare underlag i STRUT-utredningen och arbetet kommer att fortsätta under
nästa verksamhetsår. Därtill har Teknologkåren deltagit i behandlingen av remissen En strategisk agenda för
internationalisering, SOU 2018:3. Remissen lyfter bland annat frågan om huruvida högskolorna bör stå kvar
vid att ha svenska som myndighetsspråk eller om högskolorna skall byta till engelska. Ytterligare så lyfts aspekt
såsom lärarmobilitet över nationsgränser samt interkulturell kompetens hos alla som tagit examen.
Inom LTH har Teknologkåren skickat inspel till en utredning av utformningen av de femåriga
civilingenjörsprogrammen. I dagsläget blir en student antagen till en femårig utbildning och tar vanligtvis ut en
civilingengörsexamen samt en masterexamen. Alternativet, som finns vid KTH och Chalmers, är att man har
ett upplägg om 3+2 år. Det vill säga först 3 år motsvarande en teknologiekandidat för att sedan söka till en
master, de två sista åren, motsvarande LTHs specialiseringar såsom det ser ut idag på LTH. Ärendet bereddes
i ledningsgruppen för grundutbildning och ett beslut fattades i LTH:s styrelse. Beslutet löd att den principiella
utformningen som finns idag skall behållas för de femåriga civilingenjörsprogrammen, de två sista åren skall
ses över med hänsyn till innehåll och måluppfyllelse och möjligheten att inom de 3 första åren göra ett
kandidatarbete skall förtydligas.

Strategigruppen
Under det gångna verksamhetsåret har strategigruppen haft ett par möten där det lyfts frågor av mer strategisk och långsiktig karaktär. Strategigruppen har dock präglats av mycket frånvaro under året. Då strategigruppen låg vilande förra verksamhetsåret ligger det i utbildningsutskottets intresse att se över strategigruppens verksamhet. Deltagande i strategigruppen brukar vara före detta utbildningsheltidare, personer som inte
sällan har ont om tid på grund av andra uppdrag vid sidan av sina studier. Under året har Huvudansvarig för
utbildningsfrågor varit ansvarig för strategigruppen och året dess innan var Huvudansvarig tilltänkt ansvarig
för strategigruppen.

Uppföljning av LTH:s nya struktur
LTH:s nya struktur med tre centrala instanser för utbildnings och forskningsfrågor, ledningsgruppen för grundutbildning, forskningsnämnden och forskarutbildningsnämnden. Har fungerat bra under året. Teknologkåren
är representerade med tre mandat i varje instans och LTH lyssnar ofta på studenternas röster. Motsvarande
struktur återfinns även på universitetsnivå med en nämnd för varje respektive delområde, forskning, forskarutbildning och utbildning vilket skapar en röd tråd för Teknologkårens påverkans arbetet inom fakulteten och
på universitetsnivå.

Brunnshög
Under verksamhetsåret 17/18 aktualiserades Science village Scandinavia(SVS)/Brunnshögs frågan ytterligare.
SVS ligger i anslutning till forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, båda anläggningarna ligger i framkant
alternativt världsklass inom sina områden. Båda anläggningarna undersöker material genom att låta material
sprida antingen ljus, MAX IV, eller neutroner, ESS. Inom högskolevärlden skall det finnas en sammanflätning
av forskning och utbildning, således om forskning kommer att förflyttas till SVS så kommer utbildning
kopplad till den forskningen som kommer att bedrivas vid ESS och MAX IV vara aktuell för en flytt.
Hur detta skall ske samt vilken utbildning som skall flyttas har orsakat en hel del problematik för kårerna vid
Lunds universitet. Under det gångna året har Teknologkåren, via Huvudansvarig för utbildningsfrågor, agerat
värd för kontinuerliga diskussioner om händelseutvecklingen kring SVS. Frågan har förankrats gentemot de
berörda sektionerna inom Teknologkåren och dialog har förts med dem andra kårerna. Frågan om och hur
utbildning kommer att förläggas ute vid SVS kommer att vara aktuell år framöver.

International Institute for Industrial Environmental Economics
Under året har utbildningar på International Institute for Industrial Environmental Economics, IIIEE,
hamnat rent formellt under ekosystemtekniks programledning. Ansvaret ligger således hos Teknologkåren att
utbildningsbevaka utbildningar under IIIEE. Det ges huvudsakligen två olika utbildningar på IIIEE, en som
delvis ges vid andra universitet samt en utbildning som framöver kommer ligga mer i fas med övriga utbildningar vid Lunds universitet. Därtill så är även IIIEE belägen nere i Lundagård precis söder om AF borgen.
Därav är kopplingen till LTH, och därmed ansvaret för utbildningsbevakning som hamnar hos Teknologkåren, främst organisatoriskt. Inför hösten 18 så avser utbildningsutskottet att fortsätta med att skapa en
underlättande struktur för att ge studenterna vid IIIEE en bra möjlighet att delta i utbildningsbevakandet av
sina utbildningar.

AI Lund Initiative
I slutet av mandatperioden så anammade utbildningsutskottet ett projekt i from av AI Lund Initiative. AI
Lund initiative vill främja en tvärvetenskaplig dialog kring artificiell intelligens. Detta initiative ligger helt rätt
i tiden då diskussioner om AI och bland annat machine learning som är nära förknippat, ett återkommande
ämne vid flera nämnder och instanser. Vi ser parallellt att forskningsgrupper startas vid Lunds universitet och
miljardsatsningar på nationell nivå aktualiserade ämnet ytterligare. Vår nyvalda prorektor vid universitetet är
även en varm förespråkare av fortsatt fokus på artificiell intelligens.

Studiesociala frågor
Under hösten 2017 tog hashtagen #Metoo fart i sociala medier i syfte att uppmärksamma sexuella trakasserier
mot kvinnor. Följderna av Metoo-kampanjen har blivit att fler initiativ har tagits inom studentlivet i Lund och
inte minst inom Teknologkåren. I slutet av hösten 2017 började Teknologkåren undersöka förekomsten av
sexuella trakasserier hos LTHs studenter först via Teknologkårens toalettblad för att sedan gå ut via medlemsmail och genom sektionerna. Svar samlades in och sammanställdes sedan av Studiesocialt ansvarig.
Detta arbete resulterade sedan i en rapport som blev färdig i slutet av verksamhetsåret 2017/2018. Rapporten
lyfter generella svarsfrekvenser och trender bland svaren men en stor del utgörs av citat från trakasserade
personer, citat som beskriver oförsvarbart beteende som inte har någon plats inom Teknologkårens
verksamhet. Arbetet med rapporten kommer att prägla arbetet inför och under verksamhetsåret 2018/2019.
Våren 2018 drog utbildningsutskottet, genom studiesocialt ansvarig, i ett nytt initiativ. Välmåendeveckan
lanserades i syfte att belysa psykisk hälsa och hur man kan hjälpa sig själv att må bättre. Veckan samordnades
tillsammans med World Values Initiative, LTH och flera sektioner inom Teknologkåren. Under veckan hölls
event om hur man hanterar stress, fysiologi och basal kroppskännedom och hur man skapar rutiner och vanor
för ett hållbart liv. Därtill anordnades även mer sociala event i slutet av veckan. Väl mottaget och driv från
Likabehandlingskollegiet kommer troligtvis resultera en flera Välmåendeveckor framöver.
Därtill så hölls en Lise Meitner-pub tillsammans med Athena under våren. Lise Meitner är en gästprofessur
för framstående kvinnliga forskare i syfte att agera förebild för andra kvinnor vid LTH.
Likabehandlingsutskottet, puben Puben och Athena stod för eventet. Deltog gjorde två Lise Meitner
professorer och LTH:s prorektor Annika Mårtensson.

Marcus Bäcklund
Huvudansvarig för Utbildningsfrågor 2017/2018

Pontus Landgren
Utbildningsansvarig för internafrågor 2017/2018

Hanna Järpedal
Utbildningsansvarig för externa frågor 2017/2018

Tobias Wrammerfors
Studiesocialtansvarig 2017/2018

Näringslivsutskotttet
Näringslivsutskottet sköter Teknologkårens löpande näringslivsverksamhet. Teknologkåren erbjuder studenter
kontakt med företag på många olika sätt. Från personliga möten genom kontaktsamtal och mindre kvällsevent
till lunchföredrag och branschkvällar. Allt för att öka studenternas karriärmedvetenhet och hjälpa dem välja
rätt väg in i arbetslivet.

Övergripande verksamhet
Näringslivsutskottet har under det här året varit uppdelat i projekt. Projekten har varit Career Week, International Week och Startup Week. I år har det även rekryterats en Vice Näringslivsansvarig, vilket det inte fanns
under året innan. Vice Näringslivsansvarig har haft som uppdrag att stötta Näringslivsansvarig under året och
hoppa in istället för Näringslivsansvarig i vissa tillfällen. Det har fungerat bra och har varit nödvändigt, men
rollen har också utvecklats under året då det funnits utvecklingspotential och utrymme för mer arbetsuppgifter
som kan läggas över på Vice Näringslivsansvarig.
Näringslivsansvarig har under året 2017/2018 fokuserat på att bygga upp en struktur för Näringslivsutskottet
och för all näringslivsverksamhet på LTH, samt fokuserat på alumnifrågor och donationsfrågor, då det har
varit brister i alla dess områden. Det har bland annat skrivits flera olika styrdokument för näringslivsverksamheten som också har godkänts av Fullmäktige och styrelsen. IAESTE har också blivit ett eget utskott och ligger därför inte längre under Näringslivsutskottet. Athena har fått en egen budget. Näringslivsutskottet har fått
flera nya system för att bedriva sin verksamhet på, bl.a. ett nytt CRM system och ett eventhanteringssytem.

Career Week
Career Week gjordes i december 2017 och var tänkt att vara ett sammanslaget projekt från Karriärsveckan och
Trainee Week som gjordes 2016/2017. Career Week är ett projekt som är till för att både hjälpa studenterna
med alla olika frågor som berör karriären, och också visa traineeprogram för företag. Då många företag har
sin ansökningsperiod för traineeprogram under december månad flyttades projektet till december. Det blev ett
lyckat projekt, men det kunde ha varit större med fler företag. Anledningen till att det blev mindre än tänkt var
för att projektgruppen som blev rekryterade lite sent hade svårt med tid att få en bra relation med företagen
de skulle kontakta. Studenterna var dock nöjda och det ser ut som att projektet kommer att fortsätta att hållas
året framöver.

International Week
International Week är ett helt nytt projekt där målet är att visa studenterna vilka möjligheter det finns för dem
internationellt. Det var ett väldigt litet projekt, men det var väldigt lyckat och har stor potential till att bli ett
större projekt framtida år. Projektet gjordes i samarbete med IAESTE och BEST.

Startup Week
Startup Week är en projektvecka som är till för att inspirera och motivera studenter till att starta företag.
Föregående år har man haft en mässa där startup företag skulle få visa upp sig, men då det inte gick så bra
för Startup Fair 2017 beslutades det att inte ha mässa överhuvudtaget, utan det skulle istället vara ett komplement till andra existerande mässor. Projektledaren för projektet fick aldrig en ordentlig grupp, och efter lite
omstrukturering så kom projektet igång lite sent med medlemmar som egentligen hörde till andra projekt. Då
marknadsföringen mot studenterna är det absolut viktigaste momentet vid ett sådant här projekt fanns det
stort tryck från Näringslivsansvarig att det skulle marknadsföras väldigt tidigt. Tyvärr kom aldrig marknadsföringen igång ordentligt så Näringslivsansvarig stoppade projektet från att genomföras för att det inte skulle
bli för misslyckat. All planering hade gjorts, och strukturen på veckan var bra, vilket gör att man kan lämna
över väldigt mycket till kommande år.

Athena
Athena har jobbat väldigt självständigt, och har ibland gjort lite mer än vad de har befogenhet till att göra.
Mentorskapsprogrammet har ökat från 12 till 45 mentorer, och intäkterna kopplat till Athena har också ökat
avsevärt. Athena har varit en betydande del av utskottet har har gjort mycket event som har varit uppskattade
av studenter och företag. Ett övergripande samarbete med Ericsson har gjorts i samband med Athena, vilket
har fungerat bra.

Övrigt
Övriga samarbeten har gjorts med Sveriges Ingenjörer, Teach for Sweden och SEB. Det har fungerat bra, men
samarbetet med Teach for Sweden har avslutats då Teknologkårens kontakt slutade.
Det har skett många enskilda event under året och det har i det stora hela varit lyckat. Tillsammans med alla
projekt och alla event som gjorts under året har budgeten överskridits och totalt har utskottet gått ca 200 000
kronor plus.

Jacob Tyrberg
Näringslivsansvarig 2017/2018

ARKAD
ARKAD är södra Sveriges största arbetsmarknadsmässa som anordnas av Teknologkåren varje år. Under två
dagar i november besöker ungefär 150 företag och organisationer LTH för att få träffa alla intressanta studenter som utbildar sig här. I anslutning till mässan arrangeras det ett flertal spännande event, så som föreläsningar med inbjudna talare och besök på företag. ARKAD är ett projekt som löper över kalenderår snarare än
verksamhetsår, varför verksamhetsberättelsen för utskottet är uppdelad i en del för höstterminen och en del
för vårterminen.

Höstterminen 2017
Höstterminen inleddes med teambuilding för projektgruppen i syfte att träffa varandra efter sommaren och
snabbt komma igång med höstens arbete. Fullständig anmälan för utställare stängdes i september och det gick
att konstatera att ARKAD 2017 skulle bli nordens största arbetsmarknadsmässa sett till antal utställare. Under
nollningen syntes ARKAD på flera olika event för att skapa intresse för den stundande värdansökan.
Rekrytering av värdar gick bra och slutligen hamnade siffran på 372 engagerade inom ARKAD.
Under hösten hölls möten med hela projektgruppen i stort sett varje vecka, och i andra grupperingar inklusive
koordinatorer ungefär varannan vecka. För koordinatorerna hölls en andra teambuildingkväll. Inför mässan
hölls en värdkickoff med fokus på utbildning och teambuilding.
Inför mässan hölls flertalet events där det balanserades mellan inspirationsföreläsningar och tillfällen för
studenter att träffa olika företag i form av lunchföreläsningar och kvällsevent. För att bredda intresset för
ARKAD hölls även en fotbollsturnering och stand-up med Al Pitcher.
En nyhet för året var att använda E-huset för utställningsyta under mässan utöver Studiecentrum och
Matteannexet. Detta bidrog till att mässan växte till 198 utställare och därmed blev Nordens största
arbetsmarknadsmässa. Även ARKAD-Gasquen blev storslagen med 804 sittande gäster.
Veckan efter ARKAD besökte projektgruppen THS Armada för att ta del av ARG-ageddon i syfte att utbyta
erfarenheter med andra likasinnade inom ARG. Året avslutades med utvärdering, fakturering, val av
efterträdare, överlämning, koordinatorstack och rekrytering av ny projektgrupp.

Andreas Börjesson
Projektledare ARKAD 2017

Vårterminen 2018
Våren inleddes med att strukturen inom Projektgruppen gjordes om. För att fortsätta på det
internationaliseringsarbete som gjorts senaste åren så använder sig nu alla poster av enbart engelska titlar och
all information utåt förmedlas på engelska. Istället för 3 områden inom Projektgruppen utökades dessa till
fyra då IT lyftes ut från PR-gruppen till en egen. Vissa poster i Projektgruppen togs också bort medans andra
lades till och vissa flyttades mellan de olika grupperna. Allt detta gjordes för att skapa en effektivare struktur
inom Projektgruppen. Sättet att rekrytera Projektgruppen har också ändrats. Ledningsgruppen, de med
huvudansvar inom de respektive grupperna, rekryterades i första hand och var sedan vara med i
rekryteringsprocessen av resterande Projektgrupp.
I början på april så inleddes två stora projekt inom ARKAD: inledande anmälan öppnade för företag och
rekrytering av Koordinatorer påbörjades. I samband med att inledande anmälan öppnade skickades en
inbjudan ut till företagen som sedan följdes upp med telefonsamtal från ARKADs Business Managers för att
presentera ARKAD på bästa möjliga sätt. Efter att inledande anmälan stängt så konstaterades att ARKAD
fortfarande är attraktivt för företagen då det inkommit lika många anmälningar som föregående år.
Koordinatorsrekryteringen bestod av utlysning av poster samt tillhörande marknadsföring, intervjuer som
hölls av Projektgruppen och slutligen val av Koordinatorer för varje post. Inför årets mässa gjordes en del
justeringar i vilka koordinatorsposter som fanns tillgängliga. Då de två IT-ansvariga för interna och externa
system som normalt sätt suttit i Projektgruppen inte kunde tillsättas i år så gjordes dessa poster istället om till
koordinatorsposter. Det rekryterades också en rekryteringskoordinator för att ansvara för värdrekryteringen,
medans områdeskoordinatorerna minskades för att skapa en mer jämn arbetsfördelning både sinsemellan men
också gentemot de andra koordinatorerna.
Vårens verksamhet vägde tungt inom områdena teambuilding, rekrytering och planering, samt att
projektgruppen har varit på ett flertal workshops inom värderingar, ledarskap, management m.m. Detta har
gjorts för att skapa optimala förutsättningar för hösten då mässan äger rum och arbetsbelastningen beräknas
stiga för många poster, och för att därigenom skapa förutsättningar för bibehållen kvalitet på mässan.

Christian Håkansson
Projektledare ARKAD 2018

Aktivitetsutskottet
Teknologkåren är en av de största arrangörerna för fritidsaktiviteter i Lund. Oavsett om intresset är att idrotta,
spela musik, festa, gå på pub eller laga mat så ska det finnas något att engagera sig inom på Teknologkåren.
Aktivitetsutskottet verkar för att erbjuda medlemmarna möjlighet att till ett förmånligt pris delta i och få en
studentikos inramning av studierna vid LTH, exempelvis genom fest- och pubverksamhet, underhållning samt
kulturell verksamhet
Aktivitetssamordnaren sitter på mandatperioden kalenderår, varför verksamhetsberättelsen för utskottet till
viss mån är uppdelad i höst- och vårtermin.

Övergripande verksamhet
Aktivitetsutskottets verksamhet har på några fronter slagits med motgångar. Detta främst i form av
rekryteringsproblem som mynnat ut i en påtaglig funktionärsbrist hos många delar av utskottet. Vårterminens
energi har därav fokuserats mycket på kontinuerlig rekrytering, men även att få människor att hålla igång den
vardagliga verksamheten. En stor anledning till detta tros vara att många dragits till Lundakarnevalen och har
under våren valt att lägga sitt engagemang där. I och med att Tandem ej arrangerades denna vår att tid lagts
på att utveckla utskottet och dess verksamhet. Främst har detta gjorts genom att arbeta med ett system för att
mer effektivt behandla anmälningar, biljetter, betalningar och marknadsföring av evenemang samt återigen
digitalisera spritförrådet. Implementation av detta kommer ske under sommaren för att sedan förhoppningsvis
vara i drift till hösten.
Nytt för i år var att Puben Puben tillsammans med Aktivitetskollegiet arrangerade Festivalborg, ett utomhusevenemang med utomhuspub, lekar och liveband. Utöver oturligt väder var detta ett lyckat projekt.
Budgeten för utskottet har detta året varit svår att hålla då försäljningen på de olika eventen har varit lägre än
beräknade, framförallt på Corneliusbalen och F1 Röj samt har engångsartiklar inhandlats för att fylla på förrådet i större utsträckning än tidigare.

Proud Tech
Under hösten arrangerade Proud Tech utöver pubar med Puben Puben ett samarbete med Mejeriets filmvisningsverksamhet, där en film om unga, afroamerikanska HBTQ-personers liv i USA visades samt en efterföljande diskussion hölls av Proud Tech med publiken.
Under våren har Proud Tech arrangerat en panelpub med temat “HBTQ i studentstaden Lund”. Utöver detta
har en föreläsning om homonormativitet och homonationalism, en spelkväll samt en uppskattad picknick
i samband med sista april anordnats. Proud Tech har även ansvarat för Teknologkårens medverkan i Lundapride och Malmöpride.

Danskurserna
Danskursernas verksamhet under hösten utökades efter att reviderat in det i budgeten med ytterligare en buggkurs på fortsättningsnivå då en undersökning samt namninsamling visat att detta var mycket efterfrågat. Danskurserna stod på Hälsningsgillet i AF-borgen för att marknadsföra sin verksamhet samt ett testa-på-tillfälle
hölls i Gasquesalen under ett samarbete med puben Puben. Under terminen hölls den sedvanliga sittningen
med efterföljande dans i Gasquesalen.
Under våren har danskursernas kontinuerliga verksamhet flutit på bra. Ett samarbete med en dansförening i
Lund har anordnats genom en välbesökt och uppskattad nybörjarhelg i lindy-hop.

ET-slasquer
Två av fyra ET-slasquer har under årets tyvärr behövts ställas in. Den i januari på grund av skiftet av funktionärer höst till vår, och även den i mars då den krockade med Lundakarnevalens Karnevelj och intresset för
en ET-slasque då var låg. De övvriga har arrangerats av sektionernas sexmästerier genom Sexkollegiet. Inför
kommande verksamhetsår finns förslag att ändra konceptet kring ET-slasquer för att öka intresset för dessa.

Puben Puben
Under hösten kantades puben Puben av funktionärsbrist vilket medförde att många samarbeten hölls med
andra grupper inom aktivitetsutskottet för att klara av bemanningen. I vissa fall ledde detta till att även till att
pubar ställdes in. Exempel på samarbetspubar som hölls var pubar med Proud Tech, Danskurserna och F1
Röj.
Även våren har lidit av funktionärsbrist. Många veckor har det varit osäkert om man kunnat hålla pubarna till
på dagen. Man har funderat mycket kring vad man kan göra för att få en stabil jobbarsituation så att pubar
inte behöver ställas in. Många samarbeten har därför genomförts och på så sätt har pubar kontinuerligt kunnat
anordnats.

Nyårsbalen
Nyårsbalen utökade antalet sittande platser till middagen med nästan 100 st. Alla platser såldes slut mycket
snabbt, runt 5 minuter. Det höga trycket medförde att hemsidan kraschade, något som förslagsvis ska ses över
i framtiden. Dessutom flyttades garderoben till Tegners matsalar och fördrinken och sexan flyttades ner till
Stora Athen i AF Borgen. Detta medförde ett större behov av funktionärer och marskalkar under balen, något
som trots många avhopp i sista stund löste sig bra. Nyårsbalen stod på Hälsningsgillet och marknadsförde sitt
event. Nyårsbalen gjorde ett samarbete med Frackhuset där alla balgäster som köpte en klädnad ifrån samarbetspartnern fick rabatterade priser. En nyårsbal-öl togs fram tillsammans med Brygghuset FINN vars etikett
matchade baltemat. Som middagsunderhållning bokades Kevin Klein, känd från Idol 2017, Kristianstads
spääxet samt Jesperspexet.

F1 Röj
F1 Röj planerade och genomförde sitt event. De marknadsförde eventet genom att medverka i en Kårkamp
under nollningen, en pub med Puben Puben samt spela in en film med ledningsgruppen som spreds på sociala medier. De stod även under Hälsningsgillet i AF Borgen. Fokus detta år låg bland annat på att utveckla
dagsaktiviteterna samt alternativa aktiviteter under lördagen på tävlingen hölls. Artisten AronChupa, som
skrivit flera nollningslåtar, bokades och betalades för men på grund av tekniska problem med DJ-båset blev
uppträdandet inställt. En F1 Röj-öl togs fram tillsammans med Brygghuset FINN vars etikett matchade årets
tema, F1 loco Röj.
Under våren har en ny ledning valts som arbetat med planering av nästa upplaga av F1 Röj. De har arbetat
mycket med att utvärdera tidigare upplagor av evenemanget för att se vad som kan förbättras inför kommande
år. Höstens F1 Röj kommer ligga 22:e - 24:e november.

Corneliusbalen
Corneliusbalen lades tidigare än vanligt i och med att Lundakarnevalen låg under maj och tog mycket tid och
uppmärksamhet. Trots detta blev balen välbesökt och lyckad med främst jobbarbrist som största problem.

Sångarstriden
Sångarstriden planerade och genomförde sitt evenemang. Middagen för juryn hölls av Moroten och Piskan,
något som var både uppskattat och lyckat. Digitala sångblad designades och användes istället för att trycka
fysiska i papper. Eftersläppet på Lophtet var detta år inte bara för tävlingens deltagare utan för alla Teknologkårens medlemmar, något som gjorde att dansgolvet var välfyllt och kvällen upplevdes som lyckad.
Under våren har en ny sångarstridsgeneral valts som påbörjat arbetet inför kommande upplaga av Sångarstriden.

Lovisa Majtorp
Aktivitetssamordnare HT -17
Gunnar Granlund
Aktivitetssamordnare VT-18

Informationsutskottet
Teknologkåren har endast haft tre fotografer och en grafisk designer i Informationsutskottet under våren.
Det har fotograferats på evenemang kopplade till kåren. Det har dock inte hänt så mycket aktivitetsmässigt
jämfört med tidigare år, vilket troligen beror på Lundakarnevalen som tar mycket tid och dagar. På ett möte
med fotograferna tidigt i februari kom alla fram till att gruppen ville ses ungefär en gång i månaden för möte.
Det blev tyvärr inga fler möten under våren eftersom att det inte var så många aktiviteter och det var inte så
mycket att koordinera när det kom till fotografering. Möten kändes därför onödigt när det inte fanns särskilt
mycket att prata om eller planera och kontakt hölls via Facebook. Under våren fanns två betalda fotojobb av
externa parter. Ett där Sveriges Ingenjörer ville ha en CV-fotografering och en annan på en examensfest. Den
grafiska designer har kanske gjort mindre jobb i år jämfört med förra. Många förfrågningar gällande grafisk
design har kommit väldigt hastigt och ska ha varit färdigt inom en eller två dagar, det har inte varit rimligt att
lägga på en ideel funktionär utan har prioriterats av Informationsansvarig. Det har ibland varit svårt att hitta
en fotograf som har kunnat fotografera, vilket har lett till att dokumentation i form av bilder tyvärr uteblev.
Funktionärer har saknats i både webbgruppen och i filmgruppen.

Christina Zhou
Informationsansvarig VT -18

Caroline Svensson
Informationsansvarig HT -17

Tackmästeriutskottet
Efter en hösttermin utan tackmästeriverksamhet var det under våren av yttersta vikt att funktionärsvården fick
ett större fokus. Det gällde att snabbt komma igång med arbetet, och utskottet fylldes med ledamöter som alla
delade målsättningen att det ska vara givande att vara funktionär på Teknologkåren. Arbetet kunde nu börja!
Förutom målsättningen att det skulle vara givande att vara funktionär och att detta skulle förstärkas genom
tackverksamheten var det också viktigt för TackU VT18 att de evenemang som anordnades var av varierande
karaktär. För att uppnå detta försökte vi slå våra kloka huvuden ihop och tänka utanför den välkända boxen.

Vad resulterade då detta i?
Vårterminen inleddes med en traditionsenlig Skiphtesgasque där gamla och nya funktionärer fick träffas för
att utbyta erfarenheter. Tillställningen blev en succé och samtliga platser gick åt rasande snabbt!
Konceptet sittning var nu avklarat, och med ett bubblande intresse för Afternoon tea föll det sig naturligt
att detta skulle bli nästa evenemang. Och så, en torsdag i april, slogs dörrarna upp till vad som skulle komma
att bli utskottets mest uppskattade sammankomst under terminen . För att stilla hungern serverades scones,
småkakor och ett urval av bakelser. För den törstige fanns noga utvalda tesorter från ett av Lunds finaste
tehus, och bubblande dryck fanns tillgängligt för köp.
Efter två evenemang i matens och dryckens tecken var det dags att röra på sig. Resultatet blev en racketkväll
på Victoriastadion där funktionärerna istället för att skriva tentor kunde spela tennis, padel, badminton och
squash. För de funktionärer som anslöt blev det en fartfylld kväll.
Funktionärsvård behöver inte alltid handla om att anordna evenemang med pompa och ståt. Ibland räcker det
med att erbjuda en paus i tentaplugget för att bjuda på glass, och det var just detta vi gjorde. Med en kundvagn
fylld med glass satte vi kurs mot Kårhuset för att svalka de av vädret och tentaplugg överhettade funktionärerna.
Vi i Tackmästeriutskottet VT18 är väldigt nöjda med vad vi åstadkommit under denna korta mandatperiod. Vi
lämnar med glädje över stafettpinnen till nästa i ledet och med det riktar vi ett sista tack till de som håller igång
Teknologkårens verksamhet – funktionärerna!

Andreas Börjesson
Tackmästeriutskottets ordförande VT-18

Nollningsutskottet
Höstterminen 2017
Det blev en nollning i år också! Nollningsutskottet har ansvarat för 7 fantastiska (och regniga) veckor Nollning för närmre 2000 nya studenter, var av 1500 nationella och 500 internationella.
Veckan innan Nollningen genomfördes tre olika utbildning. En till FHØBen, en till alla internationella phaddrar och en för alla sektionsstyrelser och FHØB. Nollningsutskottet anordnade även en kick-off för alla
funktionärer som anmält sig att hjälpa till under Nollningen.
Vecka 0 på Nollningen blev fenomenal med upprop, UtEDischo och lek o skoj. Resterande veckor har även
flutit på bra med undantag från vecka 2 då det vart lite smärre kriser med vädret. Regnet hindrade märkesbacken från att bli vackert målad och Cheer fick ställas in. Dock genomfördes det nya eventet Øverphøsstaffetten och för Nollorna verkar det ha blivit en succé! Nollningen avslutades på bästa sätt med en STORSLAGEN fest i Kårhuset.
Nollningsutskottet har sammanträtt och haft minst ett möte i veckan under Nollningen och därefter ett möte
varannan vecka med visst undantagsfall. Det har under senare delen av hösten genomförts ett utvärderingsarbete för att lägga en god grund till nästa års Nollningsutskott.

Klara Olli
Nollegeneral 2017

Vårterminen 2018
Början av året lades mycket tid på att få ihop gruppen. Det var under våren en mindre grupp än vanligt därav
var det viktigt att alla kände att de kunde utföra sina uppgifter på ett hållbart sätt men också att de var nöjda
med gruppstorleken överhuvudtaget. Därefter har Nollningsgeneralen tillsammans med de två vice
Nollegeneraler diskuterat mycket om strukturen, vem som gör och ansvarar för vad. Att ha två vice var ett
nytt beslut och detta upplevas ha fungerat bra och det har varit relativt tydligt om vad deras uppgifter har varit
och vem som gör vad. Det bestämdes tidigt att det inte skulle finnas några kårkamperna under 2018 då att
ingen kände att dessa gav särskilt mycket för någon. Men att det skulle bytas ut mot en Invigning av
nollningen. Detta har än så länge mötts av positiva kommentarer och planeringsmässigt har dett gått bra.
Det lades även mycket tid på att rent allmänt diskutera vilken roll utskottet vill ha under nollningen och vad
som fungerat/inte fungerat bra de tidigare åren.
Mycket fokus har legat på att lägga en bra grund för hur nollningen ska fungera från kårens sida. Något som
påbörjades av föregående års överstar. Detta arbetet har premierats på grund av att Nollegeneralen ska bli
ideell. Vilket även kommer påverka utskottet i stor grad. Utöver detta så har det varit temasläppspub, där det
visade upp en film som spelades in under våren.

Jakob Nilsson
Nollegeneral 2018

Husutskottet
Övergripande arbete
Husutskottet och Kårhusservice har varit väldigt aktiva även detta verksamhetsår. Huvudsakligen har fokus
legat på att fortsätta och avsluta projekt som påbörjades under förra verksamhetsåret samt att se över befintlig
teknik och lokaler och investera i dessa för att bibehålla den standard verksamheten och hyresgästerna
förväntar sig. Vid sidan om dessa större projekt har också våra veckoliga fixtisdagar och större fixhelger hållits.
Sedvanligt så ansvarade utskottet för att Teknologkåren både sågs och hördes under nollningens större event.
På både Utedischot samt Nollehelgens alla delar ansvarade HUT för teknik och många HUT:are engagerade
sig. Tyvärr så uppstod lite tekniska haverier men inget som påverkade eventen och den berörda utrustningen
reparerades och förbättrades i samma vända direkt efter. Även under LTHs stora picknik före jubileumsfesten
för Lunds Universitet fanns Husutskottet på plats för att tillhandahålla teknik för underhållningen.
Lite senare in på hösten bistod Husutskottet både ARKAD och Sångarstriden med eventuella frågor och
uthyrning av teknik. Under denna del av hösten var det även många uthyrningar av hyrestekniken. Denna
hyrdes till sektioner, till andra studentföreningar samt även helt privata aktörer. Ökningen i efterfrågan för
hyresteknik är väldigt positivt, framförallt att kunna stödja sektioner andra delar av studentlivet med både
kunskap samt teknik inför alla tänkbara evenemang.
Under våren vankades det Lundakarneval och även till denna fanns det efterfråga efter teknik, vilket utskottet
naturligtvis bemötte gladeligen. Karnevalen hyrde även Lophtet under en längre period inför och under
karnevalen som stöd till Tågets område vid Kemicentrum.

Lokaler och större projekt
Under verksamhetsåret har många saker förbättrats och reparerats i Teknologkårens olika lokaler och ett antal
större projekt både påbörjats, fortsatts och avslutats. Nedan följer en kort sammanfattning av de olika momenten som hänt:
- Förslag på nya sittningsbord togs fram och presenterades för Fullmäktige, köpet beviljades och de nya borden ska införskaffas och införas under de nya verksamhetsåret
- Förslag för uppdatering av ljusriggen i Gasque samt motorisering av tross över scen togs fram och presenterades för Fullmäktige, köpet beviljades och uppdateringen sker under sommaren kommande verksamhetsår
- Arbetet med att förnya lås och dörrar på Lophtet har fortsatts och i skrivande stund inväntas offerter från
olika bolag för arbetet
- Lophtets ugn gick sönder och har bytts ut mot en modernare och faktiskt fungerande modell
- Tillsammans med Aktivitetssamordnare och Generalsekreterare har både ekonomiska och praktiska rutiner
setts över och olika lösningar bl.a. för lagerhantering har undersökts
- Tillsammans med Generalsekreterare har de flesta inventarier setts över och katalogiserats vilket
förhoppningsvis ger enklare ekonomisk uppföljning de kommande verksamhetsåren.

Rulle
Rulle VI har rullat på under året med Sara Axelsson som Rullechef. Bilen hyrs ut och nyttjas flitigt både av den
centrala verksamheten samt sektionerna. Tyvärr har man åkt ut för några mindre olyckor under året och därav
har ett antal besök hos service krävts.

Kårhusservice
Efter förra verksamhetsårets servercrash och efterföljande återhämtning så har rutiner kring uthyrningar
börjat landa igen och det har varit mindre rörigt. Det nya intranätet verkar lovande dock har de uthyrningsspecifika funktionerna inte implementerats helt ännu vilket leder till att mycket av det administrativa
fortfarande är manuellt.
Alla lokaler har hyrts flitigt vilket är väldigt trevligt, dock har detta inneburit större slitage och därav även
större drifts- och underhållskostnader. Under perioder har det funnits en brist i antalet tillgängliga
Kårhusservice Ansvariga (PPA). Det har tillkommit ett antal kårhusservice jobbare (PP) vilket är väldigt trevligt och har utökat jobbarpoolen avsevärt. Bristen i tillgängliga PPA har försökts bemötas genom att möjliggöra betald upplärning genom budgetrevidering som andra mån. Effekterna av detta har inte
kunnat utvärderas helt i och med det sena införandet av detta men en positiv effekt hoppas ses i löpet av nästa
verksamhetsår.

David Uhler Brand
Pedell 2017/2018

BEST Lund
Övergripande arbete
Nya projekt för i år är Board Winter Meeting (BMW) och Joint Local Training (JLT). En konsekven av detta
var att det inte arrangerades det årliga kulturutbytet. Frågorna som diskuterats i styrelsen handlade framförallt
om åt vilken riktning gruppen ska utvecklas. Hur ska utskottet skapa värde för studenterna på bästa sätt? Med
att införa nya events som JLT och BWM testades det att byta ut ett mer socialt event (kulturutbyte) mot mer
ubildningsinriktade events. Åsikterna kring detta har varit delade men det vars ett experiment och det är något
som kommer utvärderas även nästa termin.
Dessvärre har det under året uppstått flertalet icke beräcknade kostnader vilket innebär att budgeten var svår
att hålla, framförallt uppstod det på grund av det krävdes ett annat typ av boende under våra sommarkurser
och även så har det varit svårt att hitta sponsorer till verksamheten.

Aktiviteter
Under året har BEST Lund arbetat med att markandsföra och visa upp sin verksamhet mot LTHs studenter
för att nå ut till ännu fler. Utöver det har det arrangerat flertalet löpande aktiviteter, exempelvis arrangerade en
Internationel Evening under International week, där deltagare fick möjlgihet att presentera sitt land/en kultur
med både mat och dryck. Under våren fick BEST Lund även den roliga uppgiften att arrangera Board Winter
Meeting, vilket är ett event då Bests Internationella Styrelse kom på besök.
Under året arangerade flertalet resor där medlemmar fick möjlighet att se andra länder. Det har arrangeras
resor till St. Petersburg, Istanbul, Moskva, Aalborg, och avslutande med en medlem till Sofia.
Best Lunds årliga sommarkust omfattade detta året 10 organisatörer, 5 gästorganisatörer och sammanlagt var
det 20 deltagare. Kursens tema var iår rehabiliteringsingenjörskonst och stora delar hölls på IKDC och
kvällarna spenderades på Lophtet.

Kollegieverksamheten

Aktivitetskollegiet
Aktivitetskollegiet har använts som ett forum för att dela med sig om vad som sker hos de olika sektionerna,
tipsa och inspirera varandra samt diskussioner kring sektionsöverskridande evenemang som kan anordnas.
Det har även diskuterats syftet med kollegiet för att redan från start ha en gemensam bild av kollegiets
funktion. Regelbundna möten har anordnats, men i och med Lundakarnevalens verksamhet så har tid och
energi varit något begränsat.
Ett gemensamt evenemang anordnades i form av Festivalborg under valborgsveckan. Detta blev ett lyckat
evenemang men bättre väder hade varit önskvärt. Detta är ett koncept som kan vidareutvecklas inför
kommande år.

Alumnikollegiet
Alumnikollegiet har träffats ca 1 gång varannan månad. Det här kollegiet sammankallas av Alumniföreningen
och mötesdatumen bestäms av dem vilket har gjort att en del möten har missats. Det har varit en del fokus
om GDPR och hur sektionerna och kåren kan samarbeta med LTH i alumnifrågor.

Arkivkollegiet
Ingen verksamhet under året.

Cafémästarkollegiet
Under hösten 2017 har Cafékollegiet haft två stycken träffar. Under dessa träffana diskuterades primärt
livsmedelsutbildningar. Det diskuterades vilket intresset fanns från sektionerna och innehåll som önskades på
utbildningen. Det diskuterades även lite arbetsfördelning och hur ett café drivs ideellt.
Under våren 2018 har cafékollegiet haft två stycken träffar. Under dessa träffarna diskuterades det datum för
en gemensam livsmedelsutbildning och planering av caféfesten dvs. caféernas tackfest. Cafékollegiet deltog
också i den planerade livsmedelsutbildningen som tyvärr blev utan föreläsare pga. trafikolycka. Därav hölls
utbildningen sporadiskt av den då sittande Generalsekreteraren som gått utbildningen tidigare.
Under våren har Cafékollegiet sammankallats av både Aktsam och Generalsekreteraren till skillnad från
tidigare år då endast Aktsam kallat på våren. Detta har resulterat i en större kontinuitet i kollegiet och det är
något som borde fortsätta i höst.

Fixkollegiet
Ingen verksamhet under året,

Idrottskollegiet
Ingen verksamhet under året.

Näringslivskollegiet
Näringslivskollegiet har träffats cirka 1 gång i månaden och därtill har säljutbildningen JätteN hållits 2 gånger
under året. Det har varit mycket fokus på GDPR och på hur sektioner kan samarbeta. Problem med hur
institutioner har hanterat arbetsmarknadsrelaterade frågor har diskuterats också. Deltagandet har varit rätt så
bra, men vissa sektioner har inte deltagit alls.

Informationskollegiet
Hösten 2017, första halvan av verksamhetsåret, skedde inga möten. I början av 2018 tillträdde en ny
Informationsansvarig som hade planen att arrangera kollegiemöten.
Mötesanteckningarna under den senaste terminen är mer välskrivna än tidigare. De som inte kunde närvara på
mötena skulle kunna ta del av diskussionerna och förstå genom mötesanteckningarna. Dessutom kan
dokumentationen vara intressant för framtida Informationsansvariga och representanter fårn sektionerna.
Medlemmarna i kollegiet har förstått att det är ett bra forum för diskussioner och kollegiet har använts för att
diskutera viktiga och aktuella frågeställningar.

Karnevalskollegiet
Karnevalskollegiet har varit ett forum för sektionerna att söka stöd och hjälp kring hur det funkar med att
skicka in bidrag till karnevalen och hur upplägget funkar. Kollegiet har besök av representanter från
Karnevalskommiten och anorndade även en pub för att uppmärksamma Lundakarnevalen.

Likabehandlingskollegiet
Likabehandlingskollegiet har drivit två större projekt under året: VälmåendeVeckan och de sektionsspecifika
#Metoo-enkäterna. VälmåendeVeckan är planerad att vara ett återkommande evenemang. Kollegiet har även
drivit flera mindre projekt, bland annat en spelkväll mot ensamhet och en Lise Meitner-pub.

Mentorskapskollegiet
Mentorskapskollegiet har inte varit aktivit under året på grund av bristande deltagande från sektionerna.

Mässkollegiet
I mässkollegiet har stora fokuset varit på att koordinera de olika sektionsmässorna så att inget krockar. Likväl
har det funnits fokus på att utbyte erfrenhet kring projektledning och företagskontakt. Det har även varit en
kontaktväg för att hitta rätt material till mässorna.

Ordförandekollegiet
Under hösten är det väldigt mycket fokus på nollningen för Ordförandekollegiet, det diskuteras mycket kring
krishantering under Nollningen, men kollegiet är även med och dömer under vissa tävlingar.
Kollegiet är för många en avlastningsplattform då detta kan vara svårt att hitta på den egna sektionen, men det
är även ett forum för djupa diskussinoner kring olika aktuella ämnen för sektionerna. Detta kan vara ämnen
som är av känslig karraktär exempelvis kring personärenden men även kring aktuella frågor på sektionerna.
Ämnen som återkommer är problem med sektionslokaler och formalia frågor inför möten, annars har det
även diskuterats mycket kring sektionsutveckling och då framförallt kring styrelsesammansättningar.
Sektionsordförande har även haft möten med LTHs rektor och prorektor samt andra avdelningar på LTH.
Kollegiet har haft förberedande möten tillsammans med andra funktionär, såsom inför nollningen.

Pengakollegiet
Under hösten 2017 hade pengakollegiet tre stycken träffar. Under de första träffarna diskuterades hur
sektioner och kåren hanterar företag som inte betalar sina fakturor för exempelvis arbetsmarknadsdagar.
Under den sista träffen för hösten deltog även vårens kassörer och man diskuterade mycket kring
överlämning och bokslut. Pengakollgiet deltog också tillsammans med revisorskollegiet i en utbildning för
kassörer och revisorer i ideella föreningar som Generalsekreterare 17/18 och 16/17 höll i.
Under våren 2018 har dessvärre endast ett möte hunnit äga rum, detta då läsdagar varit få och en karneval
varit stundande. Det första mötet var primärt ett uppstartningsmöte dock har kunskapsutbyte kunna äga rum
genom digitala kanaler.

Revisorskollegiet
Ingen verksamhet har blivit rapporterad.

Sexmästarkollegiet
Sexmästarkollegiet har diskuterat likheter och olikheter hos de olika sexmästerierna för att ta lärdom av varandra. De har även arrangerat ET-slasquer där ett eller flera Sexmästerier tog på sig att arrangera dessa. Generellt
har närvaron under kollegiemötena var bra.
Under mötena har man bland annat diskuterat nollning tillsammans med ÖPK och tillsammans gjort upp en
plan för hur kommunikationen under nollningen ska fungera och förväntningar på varandra. Det har även
diskuterats vilka evenemang som sektionerna anordnar där alla Teknologkårens medlemmar är välkomna.
Ett försök till en pubrunda gjordes men då tid tagits upp av Lundakarnevalens verksamhet har det varit svårt
att hitta ett datum då detta passar. Ett försök till en pubrunda kommer göras under hösten.

Skyddsombudskollegiet
SkyX har mest varit ett forum för erfarenhetsutbyte och diskussion av status på studiemiljön i husen. Kollegiet
har för få möten för att dra i några större projekt gemensamt.

Studeranderepresentantskollegiet
Detta är ett kollegie som är vilande till stor del och används mer till erfarenhetsutbyte via mejl. Diskussioner
och planer har funnits på att försöka använda kollegiet mer aktivt.

Studierårdsordförandekollegiet (SRX)
Studierådskollegiet, SRX, har under verksamhetsåret haft 16 ordinarie möten med fokus på
informationsutbyte och nätverkande mellan ansvariga för respektive sektions utbildningsbevakning. Upplägget
har varit kvällsmöten varannan vecka under läsveckor, vilket är några fler möten än tidigare år. Vilket enligt
utvärdering både under höst och vår mottagits positivt till största del. Under specifika möten har vi lagt extra
fokus på LTHs ekonomi samt arbetet med kvalitet inom utbildningsprogrammen.
SRX har tillsammans med Utbildningsutskottet arrangerat Teknologkårens evenemang, Speak up days, i syfte
att uppmärksamma utbildningsbevakningen som kåren med sektionerna genomför samt samla in studenternas
åsikter kring utbildningen och studiemiljön på LTH.

Vice ordförandekollegiet
Vice ordförande kollegiet hade under hösten 2017 två stycken träffar. Under träffarna diskuterades bland
annat hur vice ordförande rollen ser ut på de olika sektionerna och kåren, GDPR och dess inverkan på
sektioner samt lite hur överlämning går till på de olika sektionerna.
Under våren 2018 har dessvärre endast ett möte hunnits äga rum, detta då läsdagar varit få och en karneval
varit stundande. Det första mötet var primärt ett uppstartningsmöte där bland annat man önskade en lite
större presentation om hur de olika sektionernas och kårens interna strukturer på organisationerna.

Världsmästarkollegiet
Världsmästarkollegiet har under året mestadels drivit Babble Bistro och hjälpt till med saker som
mottagningen av sommarprojektsstudenter. Kollegiet har även varit ett forum för Internationella avdelningen
på LTH att besöka och hålla viss utbildning för Världsmästarna.

Överphöskollegiet
Detta år har fokus varit på att få en väl fungerande grund för att kunna bedriva och utveckla nollningen på.
Fokuset har hamnat mycket på att laga sektionernas förtroende på kåren och visa varför kåren är viktig i
nollningssamanhang. Detta har fungerat bra och FHÖBen är nöjda över att deras åsikter tagits på större allvar
och att de kunnat påverka deras nollning. Mycket arbete har även lagts på att utvärdera posten Nollegeneral då
den ska bli ideell.

Samarbeten med andra organisationer

Lunds universitets studentkårer (LUS)
Under året har Lunds universitets studentkårer (LUS)
framförallt arbetat med två stora utredningar från
regeringen Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten
(STRUT) och En strategisk agenda för internationalisering
(Internationaliseringsutredningen) där arbetsgrupper
bearbetat materialet och tagit fram diskussionsunderlag till
OK som sedan utgjort grunden för inspel på LUs remissvar.
Ett delbetänkande på STRUTen har släppts under året och
den mest kontroversiella delen av förslaget handlar om att
lärosätena skulle få ett samlat anslag för utbildning och
forskning samt avskaffandet av det så kallade “prislappssystemet” till förmån för ett system baserat på utbildningskvalitet. Utredningens slutgiltiga rapport kommer i slutet av 2018. Internationaliseringsutredningen har
släppt ett förslag på första delen av sitt uppdrag där det föreslås att högskolelagen förändras så att högskolornas internationella arbete ses som en kvalitetsaspekt av utbildningen och att denna kan användas i ett internationellt eller interkulturellt sammanhang. Del två av uppdraget redovisas hösten 2018 och kommer innehålla
förslag som kan öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation, genom bland annat en
översyn av systemet för anmälnings- och studieavgifter. Denna del ska även beröra studentinflytande och
studentkårernas roll i arbetet.
LUS har arbetat med att ta fram nya ställningstaganden om e-lärande, högskolepedagogisk meritering och
utredning av sektionen Externa relationer. Dessutom har det skett en revidering av de redan existerande kommunpolitiska, regionalpolitiska och studentbostadspolitiska ställningstagandena.
Revideringen av det kommun- och bostadspolitiska ställningstagandena låg väl i linje med att LUS under året
tog ett större grepp om kommunpolitiken under året genom ett nära samarbete med kommunens
Studentsamordnare och ett påbörjat arbete med att verkställa avsiktsförklaringen mellan Lunds kommun,
Akademiska föreningen (AF), Kuratorskollegiet (KK) och LUS. Försök har gjorts kring att engagera AF och
KK mer än tidigare och säkerställt deras representation i Kommunala studentrådet, studenterna har även
skickat in fler remissvar via kommunala studentrådet än under tidigare år. LUS arbete med regional politik har
under året varit haltande då regionala studentrådet legat på is, men förväntas återupptas nästa verksamhetsår.
2018 är valår och LUS planerar att driva en kampanj med syftet att uppmuntra studenter att skriva sig på sin
studieort samt rösta i kommun- och regionvalet.

Under året har man infört nätverk i LUS verksamhet där studentrepresentanter kan samlas för att diskutera
specifika områden av verksamheten. Samordningen av dessa har inneburit en ökad arbetsbelastning för
presidiet, vilket har lett till att man inför nästa år lagt ansvaret för att samordna nätverken på LUS
ordförandekollegium (OK). Ett exempel på nätverkens arbete är arbetet med LUs nya policy för
kvalitetssäkringssystem. Mycket av LUS arbete sker via arbetsgrupper som återrapporterar till OK.
Två exempel på sådana är “SVS-arbetsgruppen” som drivit informationsspridningen mellan kårerna gällande
LUs etablering på Brunnshögsområdet samt “arbetsgruppen mot sexuella trakasserier” som drivit arbetet efter
#metoo.
LU har genomfört Studentbarometern, men kommunikationen mellan universitetet och kårerna gällande
hur urvalet av studenterna skett och när enkäten skulle släppas var bristfällig. Efter utvärderingsmötet så är
studenterna positiva inför att kommande Studentbarometer ska fungera bättre. Under året har arbetet med
Rättighetslistan fortsatt som förväntas röstas igenom i Utbildningsnämnden på universitetet under hösten för
att äntligen hamna på rektorns bord. Det har föregående år gjorts ett gediget arbete med föreslagna ändringar
i form och innehåll vilket underlättat årets arbete betydligt, men nytt för i år är att LUS drivit på för att en
rättighetslista även ska sammanställas för doktorander. I LUS Ting så har vi klubbat de reviderade och
nyskrivna ställningstagandena. Budgeten har arbetats fram med ett tydligare system för fotnoter och en mer
förutsägbar medlemsavgift för kårerna. Under året har styrelsen färdigställt Studentrepresentantshandboken
vilken har tryckts och översatts till engelska. Diskussionen om en Studentlund-app (där Teknologkåren skulle
inkluderas i appen) har lyfts i år igen och Teknologkåren mötte stort motstånd till att appen skulle inkludera
även ytterligare studentorganisationer, hela förslaget föll och det blev ingen app i år heller. Valberedningen har
under året arbetat med att återutlysa de poster där sökfältet varit enkönat och en stadgeförändring som tillåter
valting att hållas även på höstterminen har klubbats.

Sveriges förenade studentkårer
Inom Sveriges förenade studentkårer (SFS) så har arbetet fokuserat kring valet av den nya treåriga
fokusfrågan. Förslag på fokusfråga diskuterades inom både Lunds universitets allians (LUA) och i Projektet,
den prioriterade frågan var studenternas psykosociala hälsa som ny fokusfråga vilken också blev vald.
Projektet diskuterade att skriva en gemensam debattartikel på ämnet, något som gjordes sent på
verksamhetsåret och därför föll mellan stolarna. Inom LUA så har fokus legat på förankring mot LUAkårerna genom fler informationsmail och möten. Det har förtydligats att delegationsledningen representerar
alla SFS-anslutna studentkårer i Lund genom att låta LUA stå för alla mat- och boendekostnader i samband
med Projektet-träffar. Vi har genomfört SFSFUM-resan utan koordinatorer i år, vilket har lagt ett större
ansvar på delegationsledningen men gjort gruppen mindre och mer lätthanterlig. Ett bakslag för LUA kom
i slutet av året när Studentkåren vid konstnärligafakulteten i Malmö och Lundaekonomerna röstade om att
lämna SFS på grund av ekonomi samt ett missnöje mot SFS arbete. Detta kan innebära ett minskat inflytande
för LUA och att kåren kommer behöva arbeta mer via REFTEC för att få inflytande.

REFTEC
Reftec är ett nationellt samarbete mellan de sju största teknolog- och naturveratkårerna i Sverige.
Varje sommar sker en gemensam överlämning för alla involverade personerna, oftast de olika studentkårernas
heltidaarvoderade personer. Resterande del utav verksamhetsåret sker arbetet i olika arbetsgrupper indelade
utefter de olika verksamhetsområdena.

KORK
Arbetsgruppen bestående utav studentkårernas kårordförande, tillika även Reftecs styrelse. Arbetsgruppen
arbetar mycket med erfarenhetsutbyte.
Arbetsgruppen har även fokuserat och diskuterat kring, intern organisationerna, strukturen utav Reftecs olika
arbetsgrupper, hållbart engagemang och även planerat sommarens överlämning.

VORK
VORK, består utav kårernas Vice ordförande, tillika ekonomiskt ansvariga. Diskussionerna inom VORK har
fokuserat mycket kring budgetarbete, arbetsledning, ekonomiska uppföljning och hantering utav bokslut och
redovisning.
VORK har under året även pratat och arbetat mycket med att gemensamt förbereda kårerna för GDPR.

RUBIK
Rubik är arbetsgruppen för utbildninsbevakrna. Här har det legat mycket fokus på kvalitetsarbete, dels
kvalitetssäkringssystem och kvalitetsgranskaningar.
Rubik har även diskuterat pedagogik och marknadsföring och hur det går att skapa mervärde för
studeranderepresentanter. Det har även diskuterats hur situationen ser ut för landets doktorander.

STARK
STARK består utav personer som arbetar med att samrodna aktivitere och hanterar alkoholrelaterade frågor
på kårerna. På mötena har det diskuterats krishantering och säkerhetarbeter. Förutom detta har arbetsgruppen
även pratat kring inkludeing, dels ur funktionärperspektiv men även hur det går att locka besökare till event
och hur dessa känner sig inkluderade på eventen.

STORK
Denna arbetsgruppen arbetar med Studiesociala frågor, de största frågorna som har diskuterats inom gruppen
är psykosocial hälsa, utredningar och analyser av olika #metoo-rapporter för de olika kårenas verksamhet.
Arbetsgruppen har även arbetat vidare med enkäten “Hur mår teknologen och naturvetaren?”. Dessvärr blev
gruppen tvungen att lägga ner arbetet med enkäten, då svarsfrekvensen var väldigt låg och resultatet från
enkätfabriken var svårt att arbeta med.

ARG
Arbetsgruppen består av kårernas arbetslivsansvariga och mässansvariga. Gruppen har under året diskuterat
bilden av ARG och kårerna från företag, diskuterat hur det går att hitta och genomföra företagsevent som
lockar studenterna och bidrar till personlig utveckling.
Det har även skett arbete under året för att synka datumen mellan arbetsmarknadsmässorna och även priser
och avtal har gåtts igenom för att ingen kår skall vara avvikande på något sätt.
Gruppen har även fått arbeta mycket med GDPR, så att kontakten med företag och de uppgifterna lagras och
hanteras på rätt sätt.

INTORK
Denna arbetsgrupp består av personer som arbetar som Informationsasnvarig och även
studentkårernastidningar. Här har frågor som medlemsrekrytering, användande av sociala medier och även
hur kårerna bör och kan arbeta med sina hemsidor.

SMURF
Denna arbetsgruppen har inte haft någon verksamhet under året.

NORDTEK
NORDTEK är ett nätverk mellan de tekniska universiten och högskolen i Norden och sedan sommaren 2018
även de baltiska länderna.
Syftet med studentnätverket är att ha ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan studeranderepresentanter.
Styrelsen för studentnätverket är även ansvariga för att bibehålla en god kontakt mellan träffarna.

Student meeting
Varje år arrangerar NORDTEK en konferens för studentnätverket, på konferensen får studentrepresentanter
från de olika lärosätena. Årets konferens var i Riga och från Teknologkåren var Patrik Gustafsson ch Maria
Gunnarsson, avgående och pågående Kårordförande.
Träffen inleddes med workshop kring NORDTEK och dess syfte. På konferens var det mycket diskussion
kring digitalisering och livslångs lärande.
Under konferens sker även det årliga mötet där den nya styrelsen väljs. I år valdes Indra Petersone från Riga
till Studentpresident. Från Sverige valdes Emma Ingo från KTH. Värdrar för nästa års konferens kommer
vara KTH i Stockholm.

FRIA FÖRENINGAR

Utöver sektioner och utskott har Teknologkåren en samling fria föreningar. Dessa
organisationer som sköter sin egen verksamhet utanför Kåren, men som har blivit
erkända av Kåren, och anses arbeta mot samma mål. Nämligen att erbjuda ett brett
utbud av aktiviteter för medlemmar vid Teknologkåren.

Alumniföreningen
Alumniföreningen vid Teknologkåren fick under 2017 in ungefär 600 medlemsavgifter vilket kan liknas vid
aktiva medlemmar. Då ett krav för medlemskap är att person ska studerat vid LTH är samtliga av våra medlemmar nuvarande/gamla Teknologer. Just nu upplevs ett lågt deltagande vid aktiviteter men förhoppningsvis
kan det vända genom bättre informationsflöde och fler aktiviteter.
Styrelsen i föreningen sitter på kalenderår så vid årskiftet 2017/2018 fick föreningen en ny styrelse. Under året
har det arbetat smed GDPR och afterworks för medlemmarna. Utöver det har föreningen sponsrat
alumniverksamhet för D:are oh K:are för att främja deras arbete. För resterande året planeras bland annat
Oktoberfest & nätverkskväll.

Jesperspexet
Inför spexet Anastasia togs det in AF:s maxantal, 110 stycken spexare, majoriteten teknologer, i ensemblen.
Under hösten var det intresseanmälan på Studiecentrum där det träffades många som blivit nyfikna bland
annat under föreställningar under nollningen 2017. Aktivitetsgrad är som alltid mycket hög, där majoriteten
av ensemblen är på plats flera dagar i veckan. Det hyrs lokaler på LTH, säljer biljetter på campus och i höst är
spexet förhoppningsvis återigen med i nolleschemat.
Spexet Anastasia blev ambitiöst och lyckat, tyckte både föreningen och publiken, och med goda publiksiffror
kommer samma koncept nästa år!

Spegatspexarna
I spegat är det för närvarande 55 aktiva medlemmar och 29 av dessa är teknologer (alltså en andel på 53
procent). Det har funnits ett samarbeten med Teknologkåren där lokaler har lånats av kåren, lånat Rulle, haft
en monter på kårestivalen och skickat ut info om rekrytering av nya medlemmar via Kårnytt. Med sektionerna
har det samarbetats genom att låna F-sektionens bil, samt K-sektionens köksutrustning.
Genom året har det varit en varierande aktivitetsgrad. Under hösten hade var uppsättning och då arbetade
styrelsen intensivt under hela hösten, vilket kulminerade i en spexperiod mellan mitten på november och
mitten på december med många aktiva medlemmar. Under våren har aktivitetsnivån varit lägre, då det inte
kunde ske någon uppsättning eftersom att den hade krockat med Lundakarnevalen.

Ingenjörer utan gränser
Ingenjörer utan gränser har haft ungefär 40 aktiva medlemmar varav i stort sett alla är teknologer. Lokaler har
lånats av Teknologkåren för möten och events och likaså har Kårnytt och de olika sektionernas nyhetsbrev för
marknadsföring. använts. De aktiva medlemmarna utgör ungefär 25 % av medlemmarna i Lund.
Under hösten kom det besök av medlemmar från hela landet då det arrangerades en nationell medlemsträff i
Kemicentrums lokaler. Under våren har det bland annat korats ett vinnande lag i en studenttävling där A- och
V-studenter designade ett barnomsorgscentrum i Tanzania, och deltagit i Hållbarhetsveckan tillsammans med
LSE där det anordnades en lunchföreläsning och en casepub. Det har även startats upp ett nytt utskott som
jobbar med att hjälpa nyanlända ingenjörer ut på arbetsmarknaden.

Crux (Klätterförening)
Ingen verksamhetsberättelse har inkommit till Teknologkåren.

Teknologkårens IF
I Teknologkårens IF (TIF) finns det 350 aktiva medlemmar och bland dessa är 80% teknologer. Under det
gångna verksamhetsåret har det samarbetats med flera av LTH:s sektioner. Det har anordnats en innebandyturnering och ett bumperballshäng för alla sektioner. Därtill har Maskinsektionen och Sektionen för Industriell ekonomi hyrt våra bumperballs. TIF var även med på Kårestivalen för att marknadsföra föreningen.
Det har varit en hög aktivitetsgrad för TIF:s idrottssektioner med många träningar, matcher och tävlingar.
Sporterna som utövas är innebandy, fotboll, simning, ishockey, squash och uniball. Ett större projekt som
utfördes av simsektionen var resan till Linköping för att tävla i Student-SM i simning. Även är aktivitetsgraden
hög för TIF centralt med anordnade evenemang såsom TIF-dagen och deltagande i Studentiaden.

Ingenjörer för undervattensteknik
Ingen verksamhetsberättelse har inkommit.

FEMVAK´D
Under verksamhetsåret som gått har ordenssällskapet FEMVAK’D arbetat med att genomföra de aktiviteter
som återkommer varje år (julfest och storting). Under höstterminen genomfördes den traditionsenliga julfest
till vilken medlemmar av FEMVAK’D och aktiva funktionärer bjöds in. Under våren händer FEMVAK’Ds
största evenemang, stortinget. Där tas nya medlemmar upp inom alla grader av sällskapet. Detta arrangemang
anordnades i anknytning till Corneliusbalen, i samarbete med balgruppen och aktivitetssamordnaren. Precis
efter terminenens slut anordnades också FEMVAK’D in da park, ett evenemang till vilket att kårens
medlemmar bjuds in för att träffa oss och varandra innan sommaren. Under året som kommer siktar vi på att
åter igen anordna både julfest och storting samt att synas mer bland kårens medlemmar, bland annat genom
att åter igen anordna FEMVAK’D in da park.
Aktiva medlemmar, Aderton, utgör av studerande samt alumner vid LTH:
Maria Gunnarsson (F), studerande, Filippa de Laval (D), studerande, Elin Nordahl (K), Erik Iveroth (D)
Erik Molin (F), Karin Dammer (E), Kim Hockum (Ing), Linnea Thörnqvist (Dokt), studerande
Linus Svensson (D), Tim Djärf (D), studerande, Omar Chaudhry (K), Henrik Paldán (F), studerande
Oskar Hansson (K), Desirée Ohlsson (F), studerande, Pierre Unebratt (Ing), Anders Lundqvist Persson (E),
studerande, Samuel Butler (K) och Sara Gunnarsson (Dokt), studerande

LTH-kören
LTH-kören har under HT17 haft 53 aktiva medlemmar varav 34 medlemmar i Teknologkåren och under
VT17 haft 51 aktiva medlemmar varav 31 medlemmar i Teknologkåren. De samarbeten som kören haft med
teknologkåren eller sektionerna är:
- Körsång på upprop för LTHs nollor
- Jyckel under F och I nollegasquer
Körens aktivitetsgrad är konsekvent 2.5 timmar per vecka under ordinarie terminstid. Kören har präglats av
ett dirigentbyte som skedde under sommaren 2017 vilket delvis har förändrat den musikaliska
konstnärligheten för gruppen och hur gruppen jobbar med detta. Den andra stora händelsen är att kören
planerar att göra en körresa i samband med ett ”körutbyte” under sommaren 2018.

Elektroniska föreningen
Ingen verksamhetsberättelse har inkommit till Teknologkåren.

Datorföreningen
Datorföreningen har just nu 98 aktiva medlemmar, där uppskattningsvis 70-80 är teknologer. Det senast året
har det varit fem styrelsemöten i Kårhuset och två medlemsmöten. Samarbetet med teknologkåren har varit
litet, men planer och projekt till hösten finns där tanken är att nå ut till sektionerna bättre. Föreningen har
fortsatt att träffas varje vecka men aktiviteten är låg och det arbetas på att locka hit nya medlemmar, det mesta
av arbetet under det gångna året har gällt driften av våra servrar.

LAIR
Under 2017 hade Lair 9 registrerade medlemmar, minst 6 av dessa är medlemmar i Teknologkåren.
Lair har under 2017 inte haft något samarbete med Teknologkåren eller dess sektioner, utöver att Lair brukar
använda D-sektionens lokal, iDét.
Lair har regelbundna spelmöten varje vecka (med undantag för vissa helgdagar).

Lundapyrot
Samarbetat med i princip alla sektioner på deras nollegasquer, teknologkåren vid regattan och
nyårsfyrverkeriet i Lundagård. I övrigt har det varit flera skjutningar för nationer och framförallt
Lundakarnevalen. Aktivitetsgrad ca 8 av 10, speciellt under våren.
Viktiga saker som har hänt är att det har kommit in ett gäng riktigt taggade aspar som vill vara medlemmar,
vilket är lovande för föreningens återväxt. Kontinuerligt arbetas det med att hålla vår utbildning som MSB har
godkänt, vilket var nödvändigt för föreningens fortsatta verksamhet. Det var en intensiv vår med mycket jobb
i samband med Lundakarnevalen, där helgen avslutades med ett stort musikfyrverkeri.
Framöver kommer en sommar med mycket byggande då det behöver byggas ett hus runt containrarna på vår
förvaringsplats.

Lunds kristna teknologer
Ingen verksamhetsberättelse har inkommit till Teknologkåren.

Lund Sustanible Engineers
Under läsåret 17/18 har Lund Sustainable Engineers (LSE) lagt sin mesta energi på två saker, Sektionsgrodan
och Hållbarhetsveckan. I maj delades Sektionsgrodan ut till K- och W-sektionen får deras hållbarhetsarbete.
ING-sektionen har nu också uppfyllt kraven men inte mottagit sitt diplom än. I maj anordnades också hållbarhetsveckan i Lund, LSE deltog tillsammans med Ingenjörer utan gränser och anordnade en lunchföreläsning
om vattenkrisen i Kapstaden som på kvällen följdes upp av en case-pub på samma tema.
Utöver det har LSE arrangerat ungeär fem föreläsningar, filmvisningar eller workshops, bland annat med
talare från Uniti och LTH. Lund Sustainable Engineers har under läsåret 17/18 haft ungefär 10 aktiva medlemmar. Av dessa var alla utom en eller två medlemmar i Teknologkåren. Vi upplever det gågna Årets aktivitetsgrad som medellhög, och vi har ambition att öka takten under nästa läsår.

Gastronomiföreningen - Allium
Allium har under året haft ca 30 aktiva medlemmar. Andelen medlemmar från Teknologkåren bland dessa
är uppskattningsvis >90%. Vår upplevda “aktivitetsgrad” har varit någonstans mellan tillfredsställande och
lagom.
Förtroendevalda verksamhetsår 17/18:
Erik Molin - Ordförande
Gustav Seemann - Vice Ordförande
Per Ahlbom - Kassör, tillika “Gammel Dansk”
Alice Herdenberg - Sekreterare
Ika Injac - Övrig Ledamot
Emil Thorselius - Övrig Ledamot
Mattias Nilsson - Övrig Ledamot
Johan Förberg - Revisor
Jacob Karlsson - Revisor
Samuel Butler - Revisorssuppleant
Rasmus Kjellén - Revisorssuppleant

Aktiviteter verksamhetsår 17/18:
Kräftskiva (Internt). Öltält Regattan, Koordinatorsskickoff( ARKAD, Nollningstack TLTH
Fortbildningsresa till Danmark (Internt), Brännvinsbord (Internt), Heltidaröverlämning TLTH Vinter
Cocktailbar Var Glad-spexet jubileum, Bröllopsmiddag, Corneliusbalen TLTH, V-sektionens hemvändarsittning, Examenssittning K-sektionen, Förkarneval i Köpenhamn (internt) och avslutande
Heltidaröverlämning TLTH Sommar

Engineering World Health Lund Engineering
Ingen verksamhetsberättelse har inkommti till Teknologkåren

iGem Lund
Ingen verksamhetsberättelse har inkommit till Teknologkåren.

LU 350 år
Under året har Lunds Universitet fyllt 350 år, vilket har firats under mer än ett år. Under året har universitet
arrangerat bland annat föreläsningsserier och andra event. Under höstterminen firades årsdagen med en stor
fest nere i Lundagård. Innan festen arrangerade LTH tillsammasn med Teknologkåren en stor förfest runt
Sjön Sjön, det bjöds på mat och fanns även underhållning innan alla studenter och anställda gemensamt
tågade ner till Lundagård. Förfesten blev väldigt lyckad och uppskattat samt visar hur bra det kan bli om LTH
och Teknologkåren samarbetar och har ett gemensamt mål!

Lundakarnevalen
Under våren 2018 var det återigen dags, det fjärde året var här, det var dags för Lundakarnevalen!
Likt tidigare år valde Teknologkåren att gå in som Gynnare till Karnevalen samt bidrog flera av våra sektioner
Flertalet aktiva under karnevlaen var även dessa teknologer, vilket gör att teknologernas närvaro må varit hög!
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