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Det här dokumentet beskriver Aktivitetsutskottets struktur och funktionärer samt vad som
åligger dessa.

Utkast färdigställt av: Styrdokumentgruppen
Ursprungligen antagen enligt beslut: S14-15/16
Omarbetning fastställd enligt beslut (samt motionär):


S7-16/17 (John Alvén, Sara Axelsson, Helena Hallefjord)

Aktivitetsutskottet, AktU, skall verka 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.

AktU svarar för planering och genomförande av vårbal, nyårsbal, sångarstrid, F1 Röj, firande
av Teknologkårens jubileer samt efter tentaslasquer. Vidare ska AktU genomföra
programverksamhet och kulturella inslag av skiftande karaktär, till exempel danskurser,
föredrag, matlagningskurser, vinprovningar och teaterresor, anpassad efter mångfalden av
intressen bland studenterna på LTH. AktU svarar för driften av pubverksamhet i Cornelis
och för att bistå LTH med hjälp vid genomförandet av examenshögtid.

AktU består av ordförande tillika Aktivitetssamordnare, Pedell, de olika undergruppernas
ordförande, Pubmästare, Balmästare, Sångarstridsgeneral, F1 Röj Boss, Proud Tech
Direktør, Dansmästare, Tandemgeneral, Jubileumsgeneral samt erforderligt antal ledamöter.
De olika undergruppernas ordförande har i uppgift att leda gruppen i deras arbete, utveckla
arbetet kring gruppen samt håller kontinuerlig kontakt med Aktivtetssamordnaren.
Gruppordföranden ansvarar för att ihop med Aktivitetssamordnaren hålla god uppsikt över
gruppens budget och skall vara med i budgetarbetet rörande gruppen. Gruppordföranden är
ledamot när Aktivitetsutskottet sammanträder. Gruppordförande har i uppgift att i samråd
med Aktivitetssamordnare rekrytera ledamöter till gruppen.
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Puben Puben har i uppdrag att ansvara för Cornelis pubverksamhet.
Pubmästaren är puben Pubens ordförande. Pubmästaren skall utöver ovanstående uppgifter
vara med och utveckla Teknologkårens dryckessortiment.
Pubadepten har i uppgift att bistå Pubmästaren i dennes arbete.

Balgruppen arrangerar Teknologkårens baler. Grupp vald under höstterminen arrangerar
Corneliusbalen. Grupp vald under vårterminen arrangerar Nyårsbalen.
Balmästaren är Balgruppens ordförande.
Baladepten har i uppgift att bistå Balmästaren i dennes arbete.

Sångarstriden har i uppdrag att arrangera Teknologkårens Sångarstrid och ska se till att
tillställningen bevaras i ljud och bild åt eftervärlden.
Sångarstridsgeneralen är Sångarstridens ordförande. Sångarstridsgeneralen skall utöver
ovanstående uppgifter kontinuerligt hålla kontakt med sektionernas Sångarstridsansvariga.
Sångarstridsøversterna har i uppgift att bistå Sångarstridsgeneralen i dennes arbete.

F1 Röj har i uppgift att arrangera Teknologkårens evenemang F1 Röj.
F1 Röj Bossen är F1 Röjs ordförande.
F1 Röjarna har i uppgift att bistå F1 Röj Bossen i dennes arbete.

Proud Tech skall verka som Teknologkårens HBTQ-nätverk och bedriva ett inkluderande
arbete som synliggör HBTQ-frågor för studenterna vid LTH. Detta kan vara i form av
pubar, föreläsningar eller andra typer av evenemang.
Proud Tech Direktøren är Proud Techs ordförande. Proud Tech Direktøren skall utöver
ovanstående uppgifter kontinuerligt hålla kontakt med Studiesocialt ansvarig.
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Proud Techarna har i uppgift att bistå Proud Tech Direktøren i dennes arbete.

Det åligger Dansgruppen att anordna kurser för Teknologkårens studenter att förkovra sig
inom dans av olika karaktär.
Dansmästaren är Dansgruppens ordförande.
Dansadepten har i uppgift att bistå Dansmästaren i dennes arbete.

Tandemgeneralen skall utöver ovanstående uppgifter samordna Teknologkårens medverkan i
Kuratorskollegiets Tandemstaffet. Tandemgeneralen skall hålla kontinuerlig kontakt med
sektionernas Tandemansvariga.
Jubileumsgruppen ansvarar för att arrangera lämpligt firande av Teknologkårens och
Kårhusets jubileer när sådana föreligger.
Jubileumsgeneralen är Jubileumsgruppens ordförande. Jubileumsgeneralen skall utöver
ovanstående uppgifter hålla god kontakt med alumner så att dessa kan inkluderas i jubileer på
ett positivt sätt.
Jubilarerna har i uppgift att bistå Jubileumsgeneralen i dennes arbete.
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