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Riktlinjer för Fria föreningar
1.

Formalia

1.1.

Sammanfattning

Dessa riktlinjer beskriver vilka rättigheter och skyldigheter fria föreningar har gentemot
Teknologkåren.

1.2.

Syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa en ordentlig ekonomiuppföljning där alla led i
organisationen har tillräckligt bra överblick för att kunna genomföra sina uppdrag.

1.3.

Omfattning

Riktlinjerna omfattar Teknologkårens centralorganisation samt dessa Fria föreningar.

1.4.

Historik

Utkast färdigställt av: Karin Dammer, Felix Mörée
Ursprungligen antagen enligt beslut: S6-13/14
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):





2.

S14-15/16 (Styrdokumentsgruppen)
S17-15/16 (Kårstyrelsen)
S17-16/17 (Kårstyrelsen)
S6-18/19 (Kårstyrelsen)

Bakgrund

De fria föreningarna bör vara en naturlig del av fritidsverksamheten hos Teknologkåren.
Samarbetet bör vara på ett sådant sätt att både Teknologkåren och föreningen gynnas av det.
Föreningen bör känna att det är attraktivt att vara en förening hos Teknologkåren samtidigt
som Teknologkåren känner att det bidrar till ett mervärde för medlemmarna att kunna
erbjuda medlemskap i ett antal föreningar.

3.

Rättigheter

En förening knyten till Teknologkåren är garanterade följande förmåner:




Subventionerade hyror i Kårhuset och Lophtet enligt riktlinjer för hyressättning.
Helsubventionerad lokalhyra i Cornelis för informationsträffar. Kök ingår inte. Kan
överbokas med två veckors varsel om lokalen uthyres.
Möteslokaler i Kårhuset
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4.
4.1.

Möjlighet att nyttja Teknologkårens bil, Rulle
Möjlighet att marknadsföra sina event genom kårens informationskanaler
Länkar till sin hemsida från Teknologkårens hemsida
Garanterad plats i eventuellt Hälsningsgille
Möjlighet till biljettförsäljning i Teknologkårens expedition
Postfack i Teknologkårens expedition
Möjlighet att skriva ut rimliga mängder dokument gratis
Platser till utbildningar som arrangeras av Teknologkåren, exempelvis
styrelseutbildningen
Stödresurser för styrelsearbete, exempelvis ekonomisk kompetens
Möjlighet att marknadsföra sina events på campus

Lista över fria föreningar
Datorföreningen, df

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas intresse för datorer och verka för att
bereda medlemmarna ökad möjlighet till användande av sådana.

4.2.

ElektroTekniska Föreningen vid Lunds Tekniska Högskola,
ETF

Föreningen har till uppgift att bereda föreningsmedlemmarna möjlighet att praktiskt utöva
elektronik i alla dess former.

4.3.

Fotoklubben

Föreningen har till uppgift att bereda möjlighet till praktiskt mörkrumsarbete och även
tillvarata medlemmarnas intressen inom fotografin.

4.4.

iGEM Lund

Föreningen har till uppgift att ge dess medlemmar möjligheten att genomföra ett
forskningsprojekt inom syntetisk biologi och därigenom främja medlemmarnas och
allmänhetens intresse för syntetisk biologi.

4.5.

Ingenjörer för undervattensteknik, Ifu

Föreningens syfte är att verka för billig, säker och rolig dykning samt att främja intresset för
dykning på LTH och öka kunskapen på området.

4.6.

Klätterföreningen CRUX

Föreningen har syfte att vara uppåt väggarna.

4.7.

LTH-kören

Föreningen har till uppgift att tillgodose medlemmarnas behov av skönsång, befrämja
medlemmarnas musikaliska utveckling och verka för en god kamratanda, samt att sprida
sångglädje över Pålsjö Ängar och varhelst det verkar lämpligt.
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4.8.

LAIR

Föreningens ändamål är att samla medlemmar med intresse för rollspel, och verka för att
främja och samordna detta intresse.

4.9.

Lunds Kristna Teknologer, LKT

Föreningens ändamål är att vara en kristen gemenskapsgrupp på Lunds Tekniska Högskola.

4.10. Pyrotekniska föreningen
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas kunskap om och intresse för
fyrverkerier och verka för ett ökat, säkert och ansvarsfullt användande av sådana i
sammanhang där dessa är lämpliga.

4.11. Pålsjö Ändrar
Klubben skall främja gemenskapen mellan motorcyklister vid Lunds Tekniska Högskola
(LTH). Ett fundamentalt mål för klubben är att den skall vara ”tvärsektionell” dvs. inte
tillhöra någon speciell sektion – alla personer vid LTH är välkomna som medlemmar.
Klubben skall även vara ansluten till Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation, SMC, och
därigenom kunna få tillgång till de medlemsförmåner som följer av en sådan anslutning.
Dessutom anser klubben att det är viktigt att stödja det arbete som SMC utför för vår sak.

4.12. Jesperspexet
Jesper har till uppgift att producera god underhållning.

4.13. Lund Sustainable Engineers
Lund Sustainable Engineers är föreningen med syfte att väcka intresset för hållbar utveckling
bland blivande ingenjörer och på sås sätt skapa ett engagemang för miljö- och etikfrågor som
sedan tas med ut i yrkeslivet.

4.14. Teknologkårens idrottsförening
Teknologkårens idrottsförening har som målsättning att förbättra idrottsmiljön på LTH
Campus och möjliggöra specifik idrottsverksamhet för teknologer. TIF verkar även för att
aktivera teknologer vid LTH inom idrottsliga aktiviteter samt sprida kunskap om motion och
hälsa. Teknologkårens idrottsförening samordnar all TLTHs idrottsverksamhet. Samarbetet
mellan TLTH och Teknologkårens idrottsförening regleras ytterligare genom ett
samarbetsavtal.

4.15. Engineering World Health Lund Engineering
World Health Lund är en lokalförening av Engineering World Health, med syfte att inspirera
och mobilisera ingenjörer för att förbättra kvalitén på sjukvård i utsatta regioner.

4.16. Gastronomiföreningen Allium vid Lunds Tekniska Högskola
Gastronomiföreningen Allium vid Lunds Tekniska Högskola är en förening med syfte att
främja den gastronomiska kulturen på LTH och vara ett forum för gastronomiskt kunniga
och intresserade studenter.
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4.17. Ingenjörer utan gränsers studentgrupp vid LTH
Gruppen driver Ingenjörer utan gränsers verksamhet på LTH och i Lund/Malmö-området,
tillsammans med Malmö-gruppen

4.18. Spegatspexet
Målsättningen för Spegatspexet är att producera en årligen återkommande spexuppsättning
av realistisk proportion. Vi lämnar dock utrymme för att vid intresse utöka verksamheten till
att ha två produktioner per år. Vi vill också skapa en intellektuellt, kreativt och socialt
stimulerande miljö samt se att studenter från olika institutioner på Lunds universitet ska
kunna känna gemenskap genom spexet.

4.19. Code@LTH
Föreningens syfte är att öka intresset för programmering, främst hos studenter vid Lunds
Tekniska Högskola men vem som helst är välkommen att delta.
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