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Inledning
Under ett verksamhetsår på Teknologkåren händer det mycket och det är den här verksamhetsberättelsen på
över 100 sidor ett starkt bevis på. Den här verksamhetsberättelsen är det sista som alla vi som varit engagerade
under verksamhetsåret 14/15 gör tillsammans för att avsluta ännu ett år i Teknologkårens historia.
Några saker av större historiskt värde som har hänt under året är bland annat att Teknologkåren har firat 30 år
som egen kår vilket firades med en härlig jubileumsvecka under november månad. Även Kårhuset har nått åldern
20 år och är ett bra exempel på vad vi kan åstadkomma om vi jobbar tillsammans.
Ett nytt Mål- och visionsdokument har klubbats av Fullmäktige och verksamhetsplanen har varit en integrerad
del av verksamheten, allt för att sätta en inriktning om vart vi ska ta den här organisationen vidare. Andra
övergripande frågor under året har varit exempelvis internationalisering, ännu ett steg i riktningen i att bli en kår
som finns där lika mycket för alla våra medlemmar.
Både i Sverige och på Lunds Universitet har det varit ett år av förändring. Regeringen byttes ut från
allianspartierna till att bestå av partier från det röda blocket. Rektor Per Eriksson på Lunds Universitet ersattes
med Torbjörn från Schantz och på LTH så byttes Anders Axelsson ut mot Viktor Öwall.
Så det har varit både ett år med inslag av historiska ögonblick men även många inslag av förändring. Framförallt
så har det varit ett väldigt bra år. Detta är tack vara alla underbara funktionärer som har lagt ner tid och
engagemang för att driva den här organisationen framåt under året. Det är tack vare att ni bryr er, har viljan att
förbättre och höga ambitioner som gör Teknologkåren till en bättre organisation för alla dess medlemmar. Ett
stort tack till er alla!
Det har varit en ära att få uppleva allt detta från nära håll under det senaste året och jag vet att kommande år
kommer att bli ett minst lika händelserika och att Teknologkåren ständigt kommer att utvecklas till att bli en
bättre organisation – för alla medlemmar.
Tack för i år!

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande 14/15
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Kårens olika organ
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1.1 Fullmäktige HT14
Politik
Nollningen
Nollningen har varit ett av ledmotiven för Fullmäktige under 2014. Diskusisonen kring nollningen började med
en motion från Gustav Seemann som diskuterades under FM1. Motionen kritiserade den attityd som högskolan
uppvisat i samarbetet med Kåren, med särskild referens till den policy för nollningen som LTH nyligen antagit.
En policy som, enligt motionären, saknade stöd hos studenterna i LTHs beredande organ. Motionen föreslog
sammanfattningsvis att samarbetet med LTH kring nollningen skulle avslutas. Vid FM1 yrkade styrelsen avslag
och ärendet lämnades vidare utan åtgärd.
Frågan aktualiserades igen under FM4 genom ett förslag från Björn Hansson till principbeslut angående
nollningen. Björn Hansson sökte stöd i Fullmäktige för ett ställningstagande kring nollningen som han skrivit.
Ställningstagandet sade sammanfattningsvis att LTH inte kan instifta en policy som detaljstyr Teknologkårens
arrangemang. Teknologkåren måste därför förkasta policyn trots att man i sak tycker att innehållet är bra.
Teknologkåren tror på en sund alkoholkultur men anser att de förbud som policyn ställer upp inte kommer att
uppnå detta syfte. Dessutom är man skeptisk till policyns försök att reglera nollningens längd. Fullmäktige ställde
sig bakom förslaget med vissa ändringar.
På FM5 återkom Björn Hansson med flera med ett omarbetat förslag till ny policy för nollningen. Förslaget hade
varit på remiss hos bland andra Ordförandekollegiet och Överphöskollegiet. Förslaget innehöll dessutom några
extra regler för sånger under fester.
Under den omfattande debatten ställdes många yrkanden. Efter tre omröstningar och en lottning enades
Fullmäktige om ett förslag där man strök stora delar av förslaget.
Medlemsavgift för internationella studenter
På förslag från Rickard Möller beslutade Fullmäktige att sänka medlemsavgiften för internationella studenter
(utbytesstudenter) från 300 till 100 kr. Syftet var att öka anslutningsgraden.
Internationella nollningen
Fullmäktige införde under FM5, på förslag från David Gustavsson med flera., en ny arbetsgrupp för den
internationella nollningen. Nollningen infaller i början av vårterminen och är tänk som ett komplement till den
”vanliga” höstnollningen för studenter som börjar på LTH under vårterminen. Chef för vårnollningen är Head
of International Introductions (med det lagom förvirrande kortnamnet ”Hintint”) som rapporterar direkt till
Nollegeneralen.
Internationalisering
På förslag från Rickard Möller antog Fullmäktige under FM6 en ny policy för internationalisering. Bland annat
föreskriver policyn att föreningens styrdokument, nyheter, övergripande information, sammanfattningar av
mötesprotokoll m.m. ska finnas tillgängliga på både engelska och svenska.
Alkoholpolicy
Under FM8 antog Fullmäktige en ny alkoholpolicy för TLTH. Detta var en fråga som väckte mycket känslor.
Policyn är för omfattande för att återges här men bland punkter som väckte diskussion kan nämnas:


Ska Fullmäktige förbjuda sexor som tackverksamhet på TLTH? Svar nej.
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Ska Fullmäktige kräva flera olika alternativ för varm mat även vid tillfälliga serveringstillstånd? Svar nej.



Ska policyn uttryckligen begränsa mängden starksprit som serveras vid tackverksamhet, utöver svagsprit?
Svar nej.



Ska det vara förbjudet att bjuda funktionärer på alkohol ”i anslutning” till ett event, på vilket de har
jobbat? Svar nej.



Ska policyn bara gälla TLTH centralt eller även sektionerna och fria föreningar. Svar: den ska gälla alla;
Kåren, sektioner och fria föreningar.

Notera att protokollet från detta möte inte är justerat i skrivande stund, så ovanstående referat återger
undertecknads tolkning av tillgängliga skissprotokoll.
Fria föreningar
Fullmäktige har under året anslutit två nya fria föreningar till Teknologkåren:


Engineering World Health, FM5



Ingenjörer Utan Gränser, FM9

Administration
Kanslist
Fullmäktige beslutade på FM2 att anställa en kanslist på prov. Anställningen förlängdes under FM9 att gälla tills
vidare.
Organisationsförändringar
Under FM6 antog Fullmäktige flera förändringar i TLTHs organisation. Bland annat ändrade man rutinerna för
val av funktionärer där en del av ansvaret flyttades från Fullmäktige till styrelsen, samt rutiner för remissvar.
Styrelseordförande
Fullmäktige beslutade under FM2 att införa ett uttryckligt uppdrag som styrelseordförande för föreningens
styrelse. Tidigare har den rollen fyllts av Kårordförande eller annars tillsatts informellt inom styrelsen.
Förlängd arvodering av KO & GS
Fullmäktige beslutade att förlänga den arvoderade perioden för Kårordförande och Generalsekreterare. Syftet är
att de ska hinna avsluta bokföringen för sitt verksamhetsår så att bokslutet kan göras i tid.
Nollegeneral
Fullmäktige beslutade på FM9 att utöka arvoderingen av Nollegeneralen ytterligare en månad, från tre till fyra.
Dessutom lite överskjutande arvodering under överlämningsmånaderna.
Internt arbete
Digitala handlingar
Under 2014 övergick Fullmäktige från pappershandlingar till digitala handlingar. Administrationen med digitala
handlingar innebär större arbetsbelastning på presidiet, men förändringen har genererat mycket positiv respons.
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Slutsatser
2014 har varit ett spännande och produktivt år för Fullmäktige med genomgripande förändringar i
organisationen och många intressanta diskussioner. Under året har vi i presidiet försökt optimera arbetet så att
mindre frågor expedieras vilket lämnar tid över att läggas på viktiga diskussioner. Tack vare detta fokus har vi
lyckats hålla ner mötestider till utsatt tid i de allra flesta fall, trots en jämförelsevis hög belastning på organet
under året.
Utöver detta har det varit roligt och lärorikt att sitta som ordförande för Fullmäktige under 2014.
JOHAN FÖRBERG,
Fullmäktiges Talman 2014

1.2 Fullmäktige VT15
Våren började med en fullmäktigeutbildning där alla ledamöter blev utbildade av talman, talman emeritus och
kårpresidiet som avslutades med samkväm. Under våren har fullmäktige träffats sex gånger där en mängd olika
frågor har diskuterats och beslutats i. Dessa kan i vanlig ordning beskådas i protokollen, men här är ett utdrag av
beslut och diskussioner av särskild vikt:
FM 1 – 10/2 2015


Viktor Öwall avsade sig som Inspektor för TLTH då han blivit rektor för LTH.



En gemensam policy för Nollning med LTH antogs efter långa diskussioner.

FM 2 – 9/3 2015


Kalle Åström valdes som Inspektor för TLTH.



Eva Leire valdes till Hedersledamot i TLTH.



Fullmäktige beslutade att avveckla posten som Vice Kårordförande med Internationellt Ansvar då LTH
drar in sin finansiering.



En total revidering av kårens ändamålsbestämda medel antogs.

FM 3 – 29/3 2015


Nya heltidare och funktionärer valdes.

FM 4 – 30/3 2015


Fullmäktige gjorde ett uttalande om ogillande av investering i fossilbränslebranchen.



Flertal större och mindre investeringar gjordes.



En ny FFUP antogs.

FM 5 – 22/4 2015


Verksamhetsplan fastställdes för 2015.



Gastronomiföreningen Allium valdes in som fri förening.
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FM 6 – 19/5 2015


Daniel Lundell fyllnadsvaldes som Fullmäktiges Talman.



Desirée Olsson valdes till Pålsjö Ängblads Redaktör. Äntligen!



Budget fastställdes för 2015.



En större uppdatering av Internationaliseringspolicyn genomfördes.0

Värt att notera är även att samtliga suppleanter har blivit inkallade som ordinarie fullmäktigeledamöter.
BJÖRN SANDERS,
Fullmäktiges Talman VT15

1.2 Kårstyrelsen
Kårstyrelsen har under året haft 19 protokollförda möten. Utöver dessa har Styrelsen träffats och diskuterat
under lunchen på fredagar. Under de senaste åren har Kåren gått från att Kårordförande är Styrelseordförande
till att ha en ideell Styrelseordförande. Verksamhetsåret 14/15 var första året med en ideell Styrelseordförande
som blivit vald av Fullmäktige.
Överlag har det mesta av Styrelsens arbete skett utanför Styrelsemötena, i arbetsgrupper eller andra projekt.
Mycket av arbetet i arbetsgrupperna har skett autonomt vilket har gjort att Styrelsen lyckats åstadkomma mycket
under året. I framtiden bör man dock se över hur självständiga Styrelsens arbetsgrupper är och arbeta fram ett
sätt att förankra arbetsgruppernas arbete bättre.
Under året uppmärksammandes det att Styrelsen behöver ges möjlighet till teambuilding och andra aktiviteter för
att göra arbetet lättare under året. Inför kommande år har därför Styrelsen getts en större budget för
teambuilding vilket förhoppningsvis förenklar arbetet för en aktiv Styrelse.
För mer utförliga sammanfattningar av Styrelsens arbete under höstterminen se handlingarna för FM1 2015 för
verksamhetsplanen och FM10 2014 för resten av arbetet. Sammanfattningar av vårterminens arbete kan hittas i
handlingarna till FM7 2015.
Verksamhetsplanen
Strukturen på årets verksamhetsplan skiljde sig från tidigare år. Verksamhetsplanen innehöll övergripande
områden med ett eller flera delmål och bakgrundstexter. Detta gjorde också att arbetet med Verksamhetsplanen
skiljde sig från tidigare år. Utifrån Verksamhetsplanen har Styrelsen tillsammans med heltidarna arbetat fram
lösningar och sedan implementerat dem. Arbetsgrupperna har tagit fram projektplaner och
uppföljningsdokument för att enklare klara av arbetet.
Alla ledamöter i Styrelsen, utom Kårordförande, har varit huvudansvariga för minst ett område i
Verksamhetsplanen. Som huvudansvarig, har man tillsammans med en heltidare, varit ansvarig för arbetet med
verksamhetsplanen och arbetsgruppen. Arbetet har överlag gått bra och ansvarsfördelningen i arbetsgrupperna
har gjort att ideella styrelseledamöter kan vara ansvariga för ett område samtidigt som Heltidarna kan jobba och
vara sammankallande om så behövs. Inför kommande år bör man dock göra uppdelningen mellan Heltidare och
Styrelseledamöter tydligare så alla vet vad som förväntas av dem.
Överlag har arbetet med Verksamhetsplanen fungerat bra, trots det nya arbetssättet. Delar av målen är inte helt
implementerade och andra är med i nästa års Verksamhetsplan för att fortsätta arbetet. Med klarare strukturer
för förankring och arbetsfördelning kommer arbetet med Verksamhetsplanen fortsätta att utvecklas för det
bättre.
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Verksamhetsplan 15/16
Styrelsen har tyckt att arbetet med årets verksamhetsplan har fungerat bra och har därför utgått från samma
struktur vid framtagandet av nästa Verksamhetsplan. Inför Verksamhetsplanen 15/16 har Styrelsen dessutom
infört fokusområden inom Kårens utbildningspolitiska arbete.
Budget 15/16
Den stora förändringen i näste verksamhetsårs budget är att flera kostnadsposter har blivit borttagna eller
minskade. Mycket av detta arbete är gjort av Elin Nordahl, GS, men Styrelsen har även varit med och arbetat
med budgeten i tre arbetsgruppen.
Under hösten gavs Fullmäktige chansen att diskutera och ge inriktningsbeslut inför vårens budgetarbete. Detta
gjordes så att det skulle bli enklare att få fram större satsningar i budgeten tidigare. Under våren arbetade en
arbetsgrupp bestående av Styrelseledamöter och Heltidare med att gå igenom hela den konkretiserade budgeten
för att utvärdera samtliga poster. Resultaten från dessa grupper användes sedan som underlag i skapandet av den
konkretiserade och rambudgeten.
Övriga större projekt och resultat av verksamhetsplanen
Utöver arbetet med Verksamhetsplanen har Styrelsen arbetet med ett antal projekt under året. Några av dessa
har kommit från Styrelseledamöter medan andra är externa eller som funnits kvar från tidigare år. Både arbetet
med Verksamhetsplanen och andra projekt har lett till större förändringar inom Kårens organisation. Här under
följer kortare beskrivningar av en del av de projekt som genomförts under året. För mer utförliga
sammanfattningar se hänvisningarna i den inledande texten.


Karnevalstadgan – efter Karnevalen vårterminen 2014 startades arbetet med att revidera Karnevalens
stadgar. Stadgan återemitterades vid första tillfället den presenterades och har vid verksamhetsårets slut
haft sin första läsning. De förändringar som berört Kåren mest och som tagit mest tid för Styrelsen är
huvudmannaskapet, revisorer och ansvarstagande.



VKOi – i och med LTHs nedskärningar minskade även bidraget till Kåren under 2015. Den störta
förändringen var att bidraget för VKOi kommer försvinna över de närmaste fyra åren. Eftersom
bidraget försvinner beslutade Fullmäktige att avveckla posten och ersätta VKOi med en heltidare som
jobbar helt och hållet med utbildningspolitik.



Utbildningsutskottet – en del av årets verksamhetsplan var att utvärdera Utbildningsutskottets struktur.
Som resultat av detta presenterade Styrelsen ett förslag på ett utbildningsutskott med fyra heltidare.
Detta förslag har röstats igenom som en gång och om stadgeändringarna godkänns av Fullmäktige
kommer ändringen gälla från verksamhetsåret 16/17.



Nollning – under året har Nollningsutskottets struktur utvärderats för att hitta en lösning på de problem
uppstått med Nollegeneralens arbetsbelastning de senaste åren. Årets Nollningsutskott är färre till
antalet, något Styrelsen hoppas kan leda till bättre arbetsfördelning och därmed mindre arbetsbelastning.
Årets Nollegeneral saknar dessutom en Vice, tillskillnad från föregående år.



Internationalisering – ett projekt som började redan under föregående år och som blivit ännu mer
aktuellt med anledning av avvecklingen av VKOi. Kåren jobbar nu för att internationella studenter ska
ha samma förutsättningar som övriga studenter, även utan en dedikerad Heltidare för gruppen.
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Civilingenjörsringen – årets Styrelse fortsatte det arbete som förra årets Styrelse påbörjade. Vid
verksamhetsårets slut är problemet med rättigheterna ännu inte lösta utan arbetet kommer lämnas över
till nästa Styrelse.

JACOB ADAMOWICZ,
Kårstyrelseordförande 14/15

1.3 Valnämnden HT14
Efter ett år utan valnämndsordförande med otroligt lågt valdeltagande, 4,6 %, fyllnadsvaldes en
valnämndsordförande under våren 2014. Den nya valnämnden var besluten att vända den nedåtgående trenden
och hade bred representation, alla sektioner utom V, Dokt och ING hade minst en representant.
Valnämnden fokuserade till en början främst på att hitta kandidater till valet. Tanken var att det behövs ett stort
antal kandidater för att valet ska kännas meningsfullt, annars kommer i stort sett alla in oberoende av hur
valdeltagarna röstar. Dessutom fanns det en förhoppning om att kandidaterna skulle hjälpa till att höja
valdeltagandet genom att uppmuntra andra att rösta. Vi landade till slut på 43 kandidater, ett mycket bra resultat.
Information om att kandidera spreds så väl på kårens hemsida, facebook, med affischer och genom infokollegiet.
Det mest effektiva sättet visade sig däremot vara genom personlig kontakt när vi gick runt på campus och
berättade om valet, även om många av dem vi träffade inte hade hört talas om Fullmäktige. Vi hade också hjälp
av heltidarna och styrelsen som stod i foajéerna för att få in kandidater till HöstFM och då även uppmuntrade till
att kandidera till Fullmäktige.
En stor nyhet för året var den betydligt mer tillgängliga valsidan Johan Förberg skapade. Istället för att behöva
läsa om kandidaterna på en sida och sedan välja namn i 27 olika listor fanns allt samlat på en sida. Röstningen
skedde i två steg där man först fick välja vilka kandidater man ville rösta på och därefter rangordna dem. För
dem som inte ville rösta via dator fanns även pappersröster, vilket var väldigt praktiskt under sektionsmötena.
Det uppstod tyvärr en del problem med pappersrösterna då många blandade ihop valkoden med den andra
koden i högra hörnet på sina kårleg, med följd att rösterna ogiltigförklarades.
För att höja valdeltagandet var vi bland annat på ARKAD, där vi fick stor hjälp av heltidare och styrelse, och på
samtliga sektionsmöten som låg under röstningsperioden. Vi åkte också upp till Helsingborg och bjöd på kaffe
hos ING. Efter att ha pratat med LinTek om hur de gör för att uppnå sitt höga valdeltagande bestämde vi oss
för att utlysa en tävling där sektionen med högst valdeltagande vann en tårta. I-sektionen vann, med 25 %
valdeltagande, och fick sin tårta på sektionsmötet kort efter valet avslutades.
Det totala valdeltagandet slutade på 11,7 %. Även om vi inte nådde upp till 15 % som det stod i
verksamhetsplanen var det ett bra resultat och det högsta valdeltagandet sen 2010.
FILIPPA DE LAVAL,
Valnämndens ordförande 2014

1.4 Valnämnden VT15
Valnämnden har under VT15 inte haft någon ordförande och således inte bedrivit någon verksamhet.
BJÖRN SANDERS,
Fullmäktiges Talman VT15

1.5 Valberedningen HT14
Valberedningen 2014 inledde höstterminen genom att tillsammans med heltidare och styrelsen startade en
marknadsföringskampanj inför Val-FM. Mycket av kampanjen genomfördes på likande sätt som våren 2014 då
16

denna ansågs vara lyckad. Kampanjen resulterade i över 150 nomineringar, vilket är nästan lika många som våren
2014 och fler än de senaste åren. Nästan hälften av posterna hade fler kandidater än platser som skulle väljas, där
alla heltidarposter hade fler än en kandidat. Detta var en stor förbättring sedan våren. Valberedningen arbetade
med att utveckla frågor inför intervjuerna genom att använda generella frågor och sedan komplettera dem med
postspecifika casefrågor. Två intensiva intervjuveckor, med 30 intervjuer, resulterade sedan i att ett förslag på
kandidater lades fram till fullmäktige. Fullmäktige valde på Val-FM att följa Valberedningens rekommendationer
på alla poster. Valberedningen är överlag mycket nöjd med höstens arbete.
CAROLINE VERNET,
Valberedningsens ordförande 2014

1.6 Valberedningen VT15
Valberedningen genomförde tillsammans med heltidare och styrelsen en marknadsföringskampanj på campus
inför Val-FM. Det resulterade i över 300 nomineringar, betydligt fler än de senaste åren. Alla heltidarposter hade
minst en kandidat. Valberedningen har diskuterat hur vi kan förbättra intervjuprocessen och göra arbetet mer
långsiktigt för att inte varje ny valberedning ska behöva börja från grunden. Under två intensiva veckor
genomfördes intervjuer som efter långa diskussioner resulterade i våra förslag som vi lade fram inför
Fullmäktige. På Val-FM valde Fullmäktige att följa våra förslag på alla poster utom en. Valberedningen är nöjd
med vårens arbete och ser fram emot att göra det ännu bättre till hösten.
PETTER MÅRTENSSON,
Valberedningens ordförande 2015

1.7 Kollegier
1.7.1 Ordförandekollegiet
Möten
Under hela året så har ordförandekollegiet haft möte två timmar varannan vecka. Mötenas upplägg har varit att
det har funnits en digital dagordning där alla har kunnat gå in och fylla i vad man vill prata om vid nästa tillfälle.
Det har varit väldigt blandat med allt från nollning, styrelsearbete, utbildning, gemensamma aktiviteter till
ledarskap. Kårens verksamhetsplan förankrades även i ordförandekollegiet liksom arbetet med
internationalisering. Överlag så har det varit ett högt deltagande från samtliga sektioner under hela året och det
känns som att det har varit givande.
Gemensamma aktiviteter
Även i år anordnades det en tour de styrelse där alla fick gå runt mellan husen och göra olika aktiviteter. Därefter
var det sittning på Lophtet med efterföljande fest. Ordförandekollegiet stod som arrangörer. Andra saker som
har varit under året är den gemensamma styrelseutbildningen, en solig eftermiddag med frisbee och grillning,
ordförande skifte samt nollelördag.
Annat gemensamt som ordförandekollegiet har gjort var att arrangera en inspektorsmiddag ihop för alla
inspektorer. I år blev det ett julbord. Ordförandekollegiet har även presenterat sina respektive sektioner under en
lunch för LTHs ledning.
Nollning
2014 så var ordförandekollegiet utklädda till Gandalf med egentillverkade dräkter och hattar i sektionsfärg samt
en fint målad stav och skägg och långt hår. Fördelen var att det var tydligt vilken sektion man var ifrån. Mindre
bra var att det var svårt att förstå vilka det var och få en relation till dessa när man inte kunde se deras ansikten.
Ordförandekollegiet dömde även i år regattan.
17

Handlingsplan för access till LTHs lokaler
En fråga som har väldigt aktuell under hösten i ordförandekollegiet var frågan om att folk sover i husen på
nätterna efter exempelvis fester. Under nollningen var det här ett stort problem och frågan kom upp i
infrastrukturberedningen vilket resulterade i att ordförandekollegiet tog fram en handlingsplan för vad
sektionerna kan göra för att minska problemet.
Individuella samtal
Mot slutet av verksamhetsåret så fick samtliga i ordförandekollegiet möjligheten att skriva en reflektionsrapport
kring deras ledarskap som de sedan skickade in till mig. Därefter så hade vi ett samtal där vi diskuterade det som
stod i rapporten samt fortsatta på de spår som rapporten ledde in på. Det var ungefär hälften som ville göra det
och med dem så hade jag väldigt givande samtal och de sa att de tyckte att det hade varit väldigt givande samtal.
Som ledare kan man ibland känna sig ensam och då kan det vara skönt att ha någon att prata med, så väl
investerad tid!
SARA GUNNARSSON,
Kårordförande 14/15

1.7.2 Pengakollegiet
Pengakollegiet har under året haft fem träffar (två på hösten och tre på våren). Under mötena har det varit runt
sex deltagare från sektioner och intresseföreningar. Alla organisationer har varit representerade på någon träff
förutom DOKT som inte deltagit.
Det har under året varit många spontana diskussioner kring det som varit aktuellt för de olika kassörerna just då.
Min uppfattning är att många av dessa diskussioner varit väldigt uppskattade och givande. Under hösten
diskuterades också kontanthantering, ekonomiska rapporter samt bokföringsprogram. Under våren var det
ämnen som olika uppgifter kopplade till posten, ekonomiska visioner, investeringar samt inför nollningen som
diskuterades.
ELIN NORDAHL,
Generalsekreterare 14/15

1.7.3 Vice ordförandekollegiet
Vice ordförandekollegiet har haft fyra träffar under året (tre på hösten och en på våren), två träffar under våren
blev inställda på grund av bristande intresse. Det har på mötena runt fyra deltagare, alla sektioner och fria
föreningar har inte varit representerade.
Vi har diskuterat hur posten ser ut i de olika organisationerna, kommunikation, hur man prioriterar, överlämning,
sektionsmöten samt mål och visioner för sektionerna. Det har varit svårt att hitta gemensamma nämnare och
ämnen att diskutera då posten är väldigt olika i de olika organisationerna. Detta tillsammans med att intresset
varit bristande bortsett från ett fåtal individer gör att det har varit svårt att hålla dessa möten på ett sätt så att det
är givande för deltagarna. Om detta kollegie ska fortsätta att vara så borde man tänka igenom hur det bör vara
upplagt för att skapa värde för deltagarna, min uppfattning är att fortsätta i samma hjulspår inte fungerar bra.
ELIN NORDAHL,
Generalsekreterare 14/15

1.7.4 Studierådskollegiet
Arbetet med SRX har under året varit väldigt aktivt och givande. Undertecknad har ansträngt sig för att hålla ett
möte ungefär varannan vecka och det har gått bra. En utvärderingsenkät skickades ut i slutet av verksamhetsåret
vars resultat tyder på att kollegiet fungerat bra. Det har tagit väldigt mycket tid från övriga arbetsuppgifter att
förbereda mötena men samtidigt har det varit väldigt givande för undertecknad samt studierådsordförandena.
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Under året arrangerades möten/träffar mellan SRX och Studie- och karriärvägledningen samt CEQ-ansvariga på
kansliet. En “tackoff” hölls även i Helsingborg där studierådsordförandena HT14 och VT15 spelade bowling
och käkade god mat i Helsingborg.
Undertecknad har använt SRX som ett uppsamlings- och förankringsmöte rörande de saker som är på gång på
främst LTH-nivå men även LU-nivå. För första gången sedan 2011 röstade SRX fram en vinnare till TLTHs
pedagogiska pris - Jonas Månsson. Han vann dessutom LUs pedagogiska pris.
ALEXANDER PIETA THEOFANOUS,
Vice kårordförande för utbildningsfrågor 14/15

1.7.5 Skyddsombudskollegiet
Likt likabehandlingskolleiget har skyddsombudskollegiet för första gången någonsin varit fullsatt med
studentrepresentanter där alla sektioner har varit representerade. Även här togs en postbeskrivning fram på
samma grunder som i Likabehandlingskollegiet. Marknadsföringsinsatser gjordes även tillsammans med
likabehandlingsombuden. Skyddsombuden har varit ansvariga för att få ut veckans rättighet på sektionerna, vilket
har fungerat bra. Kollegiet har överlag varit mycket fokuserat på erfarenhetsutbyten och konkreta tips kring vad
skyddsombuden kan ha för roll på sektionerna. Frågor som renoveringar, studieplatser och bristfällig
internetanslutning har varit på agendan flera gånger. Skyddsombuden har även kontinuerligt under året blivit
inbjuda att delta i StuderandeSkyddsOmbudsutbildningar (SSO-utbildningar) och nätverksträffar arrangerade av
Studentombudet på LUS. Även Likabehandlingsombuden har varit inbjuda när mjukare arbetsmiljöfrågor har
varit på agendan. Utbildningarna har varit uppskattade.
MICAELA BORTAS,
Vice kårordförande för studiesociala frågor 14/15

1.7.6 Likabehandlingsgruppen/kollegiet
Under tidig höst lades en motion om att göra om “likabehandlingsgruppen” till ett kollegie då gruppen under
några år har varit ett renodlat och välfungerande kollegie. Likabehandlingskollegiet är idag för första gången
sedan kollegiet bildades fullständigt tillsatt med studentrepresentanter där alla sektioner är representerade.
I enlighet med LTH/TLTH-avtalet togs en likabehandlingsplan fram, detta gjordes av lämpliga skäl i just
likabehandlingskollegiet. Planen klubbades senare i JäLM-gruppen.
Likabehandlingsplanen bestod av följande 4 mål:
1. Ta fram ett gemensamt utbildningsmaterial till funktionärsutbildningar. Utbildningsmaterialet ska fungera som
hjälpmedel och vägledning i arrangerandet av likabehandlingsutbildningar på sektionsnivå.
Detta utfördes med lyckat resultat i form av en gemensam drivemapp där alla ombud som hade någon form av
utbildningsmaterial la upp detta. Mappen består dock till största del av de utbildningsmaterial som har använts på
kåren i olika sammanhang och med många olika teman inom likabehandlingsområdet. Mycket av detta kommer
från andra Reftec-kårer.
2. Ta fram en gemensam postbeskrivning för Likabehandlingsombuden på sektionerna för att tydligt beskriva
likabehandlingsombudets syfte och arbetsuppgifter i de fall då detta är oklart.
Kåren tog fram ett förslag på en postbeskrivning till kollegiet, då dessa har varit väldigt bristfälliga på
sektionsnivå. Denna reviderades och färdigställdes i tid till att de ombud som ville kunde klubba
postbeskrivningen på sina respektive sektionsmöten.
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3. Håll i minst ett likabehandlingsevent på kåren riktat till alla studenter på LTH.
En föreläsning med Nour el Refai ägde rum den 14e april 2015 och strax över 300 studenter var på plats i Aulan
under de cirka 80 minuter som föreläsningen ägde rum. Föreläsningen pågick längre än förväntat och bestod
nästan till lika stor del av föreläsning som av frågestund. Föreläsning inklusive frågestund var enligt avtal
beräknat att ta cirka 45 minuter men Nour var förberedd på frågestund och hade därför avsatt extra tid till detta.
Nour berättade om sin uppväxt och om sin karriär som skådespelerska och komiker. Hon berättade även om alla
de normer som format henne under hennes uppväxt samt de normer hon ifrågasatt eller brutit och vad de gett
för konsekvenser. Föreläsningen verkade vara väldigt uppskattad och alla frågor som ställdes under frågestunden
var konstruktiva och genomtänkta. Frågestunden var tvungen att avbrytas på grund av att föreläsningen drog ut
på tiden, vilket enbart kan tolkas som positivt. Både Nour och publiken var mycket nöjda med utfallet och
enbart positiv feedback har framförts från fler håll i efterhand.
Responsen på att föreläsningen skulle hållas var stor och det Facebookevent som skapades för att
uppmärksamma eventet fick snabbt många hundra deltagare. Platserna till eventet i samband med att
anmälningslänken kom upp fylldes på en natt och många skrev och frågade om det fanns platser över. Även
Lundagård skrev om händelsen vilket gjorde bra reklam för både Teknologkåren och LTH.
Sammanfattningsvis gick allt bättre än förväntat med både utförande och gensvar. LTHs JäLM-grupp bidrog
med 30 000kr till föreläsningen med Nour.
4. Marknadsför likabehandlingsombuden och deras arbete ute på sektionerna.
Detta har ägt rum i olika former i samband med både likabehandlingsföreläsningen och veckans rättighet.
Likabehandlingsombuden har även tillsammans med skyddsombuden stått i sina respektive sektionshus och delat
ut kaffe och rättigheter i syfte att synas.
MICAELA BORTAS,
Vice kårordförande för studiesociala frågor 14/15

1.7.7 Världsmästarkollegiet HT14
Världsmästarkollegiet hade under höstterminen 5 möten. Fokuset under dessa möten har främst legat på
utbytesstudier och information om ansökan till dessa, och introduktionen i början av vårterminen och hur man
borde utveckla denna och se till att sektionerna tar större del.
RICKARD MÖLLER,
Vice kårordförande för internationella frågor 2014

1.7.8 Världsmästarkollegiet VT15
Möten
Totalt har sex stycken Världsmästarkollegiemöten hållits under våren och uppslutningen har överlag varit bra,
även om olika sektioner har varit olika bra på att närvara. Mötena har framförallt används till att diskutera frågor
som är aktuella på flera sektioner eller på kåren, men också för att planera gemensamma evenemang. VMX har
bland annat kommit med inputs i frågorna om regler för urval till utbytesstudier och avveckling av VKOi.
Babble Bistro
Världsmästarkollegiet (VMX) startade under våren upp ett språkcafé, kallat Babble Bistro. Dit kan alla, såväl
svenska som internationella, studenter komma för att prata det språk som man själv önskar. Det här är en
verksamhet som VMX har för avsikt att fortsätta med och till och med utöka. Under våren hölls totalt tre Babble
Bistro men till hösten är tanken att Babble Bistro ska hållas varje vecka.
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Mottagande av internationella studenter
I vanlig ordning hjälpte världsmästarkollegiet till med att ta emot de nya utbytes- och mastersstudenter som
började i januari. Dessutom hjälpte de till med att ta emot Kanadensiska studenter som var på LTH sen vår/tidig
sommar för att göra projektarbeten.
Global Day och Global Night
Under Global Day fanns VMX på plats och höll i ett Babble Bistro på mässan. Dessutom hjälpte VMX till att
arrangera det efterföljande eventet Global Night.
LINNEA THÖRNQVIST,
Vice kårordförande för internationella frågor 2015

1.7.9 Studeranderepresentantskollegier
Under verksamhetsåret har det flertalet gånger uppmärksammats att Teknologkårens förankringsarbete sällan
sträcker sig längre än till kårens centrala funktionärer eller heltidare. För att leva som vi lär, där värdet på
studentinflytandet är högt behöver kommunikationskanaler etableras och effektiviseras. Studentinflytande
innebär att studenter involveras före, under och efter beredningar och beslut för att säkerställa att eventuella
konsekvenser tydliggörs. Om studenter inte har getts tillräckligt med bakgrund eller skälig motivation till beslut
är beredningsarbetet okvalificerat. Ett bristande studentinflytande är en spegling av en förkastlig arbetsprocess.
Tidigare har kontakten mellan kåren och studeranderepresentanter i utbildningsnämnder, programledningar och
institutionsstyrelser varit otroligt bristfälligt. Studenterna vet inte vad de gör eller ska göra i respektive organ.
Dessutom vet de inte vilka ärenden som är aktuella eller vilket påverkansarbete som måste bedrivas. För att lösa
dessa problem har Utbildningsutskottet utarbetat en modell för studeranderepresentanter som består av
arbetsgrupper och kollegier.
Arbetsgrupperna är självgående och styrs av ledamöterna i respektive beslutande och beredande organ.
Kollegierna leds av Teknologkåren centralt. I dagsläget har en pilotomgång körts med fem stycken kollegier
benämnda sUNA, sUNB, sUNC, sUND och sUNE. Namnvalet baseras på de institutioner och
programledningar som ligger närmast anknutna till respektive Utbildningsnämnd. Samtliga kollegier benämns
sUNX. Tekniskt sett innefattar sUNX nästintill samtliga studeranderepresentanter och är en ypperlig
kommunikationskanal. Må gudarna förbarma sig över den som nedprioriterar utvecklingen utav kollegierna.
ALEXANDER PIETA THEOFANOUS,
Vice kårordförande för utbildningsfrågor 14/15

1.7.10 Industrikontaktkollegiet
IKK har under året i första hand fungerat som forum och kommunikationskanal mellan sektionerna. Framförallt
har gemensamma problem diskuterats och de näringslivsansvariga på sektionerna har kunnat få stöd av varandra
samt en mängd nya idéer. Mötena har hållits cirka var tredje vecka men uppslutningen till de har varit varierande.
De som har deltagit har uttryckt att det är omtyckt och bra att ha ofta.
JätteIKK genomfördes två gånger, en gång i november och en i februari. Då utbildningen varit sig lik i flera år
men fortfarande är väldigt viktig för de som är nya delades utbildningstillfällena upp i två delar. Den första delen
var en bra föreläsning om Employer Branding och den andra delen en workshop för att slipa på sina kunskaper.
Detta har vid båda tillfällena varit väldigt uppskattat. Alla funktionärer som håller på med företagskontakt har
kunnat vara med och lära sig något nytt.
ERIK ALSTERSJÖ,
Näringslivsansvarig14/15
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1.7.11 Mässindustrikontaktkollegiet HT14
Under hösten har ett kollegie för de mässansvariga på sektionerna hållits, MässIKK. Försök till att starta upp
MässIKK gjordes redan innan sommaren, detta visade sig dock vara svårt då många av de nya mässansvariga inte
var valda ännu. MässIKK startades istället upp omgående efter sommaren. Min tanke var att innehållet på mötet
skulle styras mycket av de mässnansvariga själva för att de skulle få ut så mycket som möjligt av kollegiet, detta
var dock väldigt svårt då det nästan aldrig kom in förslag på mötespunkter. Jag upplevde också att intresset för
kollegiet var väldigt lågt, med undantag från några sektioner, och att det var väldigt få som kom på mötena trots
påminnelser och fika. Detta tillsammans med tidsbrist gjorde att färre möten hölls under den senare delen av
hösten. Generellt sätt hölls möten cirka var tredje vecka, med undantag för november och december.
LINNÉA GERHARDSSON,
Projektledare ARKAD 2014

1.7.12 Mässindustrikontaktkollegiet VT15
Under våren har MässIKK ännu inte hunnit dra igång då sektionernas mässansvariga valts mitt under terminen
under sektionernas vårterminsmöten. Sektionernas mässplanering sätter dessutom igång i september. Vissa
sektioner har även haft vakant för sina poster och det saknas fortfarande två ledamöter till MässIKK. Då
efterfrågan för ett möte funnits från de som är valda så anordnade jag en träff i form av restaurangmiddag under
maj vilket var väldigt uppskattat och en bra start för gruppen. Första mötet kommer att vara andra läsveckan där
vi även kommer sätta en tidsplan på när övriga möten kommer vara.
ANITA TRAN,
Projektledare ARKAD 2015

1.7.13 Alumnikollegiet
Alumnikollegiet har under året i första hand fungerat som forum och kommunikationskanal mellan sektionerna
och Alumniföreningen. Framförallt har gemensamma problem diskuterats och de ansvariga på sektionerna har
kunnat få stöd av varandra samt en mängd nya idéer. Mötena har hållits av Alumniföreningens ordförande.
Under våren har en alumnienkät tagits fram för att få information om vart våra studenter tar vägen efter examen.
Information om huruvida de varit engagerade och liknande frågas också efter. Denna information skall användas
för att få mer koll på våra alumner samt för att visa nuvarande studenter vad som kan vara nyttigt att göra under
sin studietid.
ERIK ALSTERSJÖ,
Näringslivsansvarig 14/15

1.7.14 Mentorskapskollegiet
Under vårterminen har ett kollegie för de mentorskapsansvariga startats upp. Även Alumniföreningen har varit
en del av detta. Syftet med kollegiet är att skapa ett forum där sektioner kan bolla tankar och problem kring
mentorskapsfrågor. Alumniföreningen har dessutom erbjudit sig att hjälpa sektioner som är intresserade men
inte har någon mentorskapsverksamhet ännu. Uppslutningen har varit väldigt varierande men det verkar som att
intresset för kollegiet är relativt stort. Förhoppningsvis kommer fler närvara under hösten.
ERIK ALSTERSJÖ,
Näringslivsansvarig14/15

1.7.15 Sexkollegiet HT14
I början på hösten har sexkollegiet främst jobbat med nollningen. Det har diskuterats gemensamma sittningar
och eftersläpp. Samarbetet har fungerat väldigt bra under nollningen i år med många lyckade evenemang. Det har
definitivt hjälpt att kollegiet fått större inflytande kring planeringen inför nollningen samt att de även jobbat
tillsammans under våren och lärt känna varandra.
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Vi har även tagit fram ett nytt samarbete som sju av elva sektioner var med på. Samarbetet går ut på att
sexmästerierna delar upp ET-slasquerna mellan sig och då får en gemensam tackfest av kåren. Det fungerade bra
under de två slasquerna som var under hösten. Det var ca 400 besökare på varje, eventuellt närmre 500 på den
som var i januari. Det verkar ha gått bra ekonomiskt och kul för sexmästerierna att anordna något mer
återkommande tillsammans. Utöver de två festerna anordnades även pubrundan igen under hösten tillsammans
med AktUkollegiet som står beskriven i verksamhetsberättelsen för Aktivitetsutskottet.
I slutet på hösten planerade vi även en nyinförd överlämning till det nya kollegiet som blev väldigt lyckad med
olika utbildningspass som hölls av sexmästarna.
NINA CASTOR,
Aktivitetssamordnare 2014

1.7.16 Sexkollegiet VT15
Året med sexkollegiet:
17/12 Överlämningsmöte med gamla sexkollegiet
22/1 Sexkollegiet erbjöds att deltaga i livsmedelsutbildning samordnad av Christian Hernvall
21-22/2 Sexkollegieutbildning i Torna-Hällestad tillsammans med gamla sexkollegiet.
25/2 Gemensamt möte tillsammans med ØPK.
21/3 E-sek och ING-sek anordnar ET-slasque
10/4 Pubrunda tillsammans med AktUkollegiet
5/6 W-sek anordnar ET-slasque
Sammantaget har sexkollegiet sammanträtt 11 gånger under våren.
Verksamheten
Redan i januari deltog en stor del av sexkollegiet i en utbildning i livsmedelshantering som pedellen (21)
samordnade.
Tidigt under våren arrangerade sexkollegiet 2014 en överlämningshelg tillsammans med sexkollegiet 2015.
Upplägget var sådant att vi åkte ut till en scoutstuga i Torna-Hällestad på lördagen. Dagen inleddes med
teambuilding för nya sexkollegiet. Därefter hölls diskussionspass och workshops kring teman och situationer
som en sexmästare kan tänkas hamna i. Under kvällen hade vi en gemensam sittning och fest. På söndagen hölls
ett utbildningspass i Lund med anledning av att alla nya sexmästare inte hade möjlighet att följa med till
scoutstugan på lördagen.
Tidigt diskuterades relationen mellan ØPK och SexK i och med att det tidigare år inte har klickat superbra
kollegierna emellan. Jag och Nollegeneralen försökte proaktivt lägga upp en strategi för att bygga en god relation
mellan sexmästerier och phøs/fös/stab. Bland annat hölls ett möte med båda kollegierna där vi primärt
diskuterade nollningssittningar och alkoholkultur under nollningen. En stor del av mötet var av
workshopkaraktär där små grupper fick diskutera frågeställningar som berör båda kollegierna.
I och med att kåren saknar ett klubbutskott men vill genomföra ET-slasquer så var den uppgiften under 2014
delegerad till SexK. Jag föreslog detta även i år. Alla 10 medlemmar i kollegiet ställde sig positiva till konceptet
mot att de som har arbetat får en sittning i slutet av året.
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I april månad genomfördes en pubrunda på LTH campus. fem publokaler var öppna samtidigt och alla 10
sektioner var delaktiga. Pubar hölls i Cornelis (W&ING), MH (F&A), Edekvata (E&K), Idét (D&V) samt M-café
(M&I). Pubrundan genomfördes i samarbete med AktUkollegiet. Arrangemanget var mycket välbesökt och
överlag väl genomfört. Temat var ”Around the World”, varför respektive pub representerade en destination. Om
man som besökare genomförde en aktivitet på varje av de fem pubarna belönades man med ett vackert
tygmärke.
SexK och ØPK hade en god dialog kring schemaläggning och samarbeten gällande sektionsöverskridande
sittningar under nollningen, i synnerhet vad det gällde nollelördagssittningarna. Efter att ØPK hade skickat sina
förslag på remiss hos sexkollegiet fick ØPK mandatet att besluta vilket av förslagen det skulle bli. Efter att ØPK
inte lyckats få majoritet i beslutet skickades beslutet vidare till SexK som med knapp majoritet röstade igenom
det ena förslaget. I detta virrvarr av diskussioner uppstod dock en kommunikationsmiss mellan TLTH, INGoch K-sektionen, där jag inte hade lyckats förmedla tillräckligt tydlig information till de två berörda sektionerna.
Alla fick hur som helst avlägga en röst och beslutet revs ej upp.
GUSTAV SEEMANN,
Aktivitetssamordnare 2015

1.7.17 Aktivitetsutskottskollegiet HT14
Aktivitetsutskottskollegiet HT14 Under hösten skalade vi ner mötena med AktUkollegiet till varannan vecka då
kollegiet röstade för det. Det berodde till stor del på att det som behöver diskuteras i AktUkollegiet räcker med
den tiden som ges av det. Då kollegiet till hälften byter under sommaren var vi till viss del tvungna att börja på
ny kula med att diskutera hur posten/utskottet fungerar på kåren och diskussion om vad kollegiets syfte är.
Tillsammans med sexkollegiet var det största evenemanget utskottet anordnade under hösten pubrundan som
beskrivs i verksamhetsberättelsen för Aktivitetsutskottet.
Det planerades även en hel del inför våren med två olika stora evenemang som fördes vidare med de som satt
kvar under våren.
NINA CASTOR,
Aktivitetssamordnare 2014

1.7.18 Aktivitetsutskottskollegiet VT15
Året med AktUkollegiet:
10/4 Pubrunda tillsammans med Sexkollegiet
Sammantaget har AktUkollegiet sammanträtt 9 gånger under våren.
Verksamheten
Aktukollegiet var delaktiga i den pubrunda som arrangerades i samarbete med sexkollegiet 10/4. Varje pub skulle
erbjuda minst en alkoholfri aktivitet. För att bli belönad med det åtråvärda tygmärket för pubrundan skulle man
ha testat på en aktivitet på alla de fem pubarna som hade öppet på campus. Vi gjorde på detta sätt som en försök
att flytta fokus från alkoholkonsumtion till andra sociala bitar.
Jag har haft väldigt trevligt med AktU hela våren. Redan från första mötet har jag dock haft svårt att hitta ett
naturligt syfte för kollegiet, med undantag från det uppenbara att föra sektionerna närmare varandra och TLTH
centralt. Att AktUkollegiet är med som arrangör av pubrundan är bra, för det är alltid bra att engagera folk som
tycker att det är roligt, men det kändes ändå inte helt naturligt.
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Medlemmarna i AktUkollegiet har relativt olika postbeskrivningar på de olika sektionerna. När jag tillåter mig
själv att jämföra med sexmästarkollegiet och cafémästarkollegiet så blir det tydligt att medlemmarna i respektive
kollegium har mycket mer snarlika postbeskrivningar och arbetsuppgifter. Det gör att det är enklare att hitta
gemensamma mål att arbeta mot, något som jag alltså har upplevt som klurigt med AktUkollegiet.
Under våren har medlemmarna i AktUkollegiet blivit successivt bättre på att använda forumet för att bolla idéer,
bjuda in till sektionsevent och ställa frågor. Det har varit roligt att få iaktta den utvecklingen.
GUSTAV SEEMANN,
Aktivitetssamordnare 2015

1.7.19 Cafékollegiet HT14
Under hösten har Generalsekreteraren varit sammankallande för Cafékollegiet och det har hållits tre möten.
Under första mötet låg fokus på kontanthantering för att utbyta erfarenheter och kunskap kring ett, för alla,
problematiskt område. Under andra mötet pratades det om hur man lockar studenter att engagera sig och hur
man gör för att tack de som ställer upp. Det sista mötet under hösten hölls med de sittande och de pågående
cafémästarna och fokus för detta möte var överlämning och skifte. Det diskuterades dels vad som är viktigt på
sektionsnivå men också inom kollegiet. Denna träff blev dessutom en chans för de pågående att träffas och få ett
ansikte på varandra.
ELIN NORDAHL,
Generalsekreterare 14/15

1.7.20 Cafékollegiet VT15
Året med cafékollegiet:
13/5 Den stora caféfesten
Sammantaget har sexkollegiet sammanträtt sex gånger under våren.
Verksamheten
GS och Aktsam beslutade i början av vårterminen att vi ville testa att dela upp ansvaret för cafékollegiet på olika
terminer. Vi kom fram till att en bra idé kunde vara att Aktsam samordnar cafékollegiet på vårterminerna då
caféfesten traditionellt äger rum, medan GS samordnar cafékollegiet på höstterminen för att diskutera frågor
kring ekonomi. Min mening är, efter en vårtermin på detta sätt, att idén var god och kan tillämpas även
framöver.
Under våren har cafékollegiet nästan uteslutande planerat den årliga caféfesten. Det är en tackfest för alla som
har arbetat i sektionscaféerna under läsåret. Första mötet hölls onsdagen den 11e feb. Enligt mig var det en god
tid för ett första möte. Medlemmarna i kollegiet hann bekanta sig med varandra utan att det kändes för stressigt
att hinna få ihop planeringen inför festen.
Caféfesten gick av stapeln onsdagen den 13e maj i M-café. För första gången genomfördes festen med servering
med serveringstillstånd, vilket jag ser som en stor framgång. Pengar som tidigare har lagts på att tacka med
alkohol kunde istället användas för bättre mat och temaenlig dekoration av lokalen. Det uppstod en stressig
situation då alkoholtillståndet skulle sökas. Detta kan ha berott på något bristande kommunikation kring vem
som skulle söka och när, men det löste sig fint till slut.
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Kollegiet har inte haft något utvärderingsmöte efter festen, vilket förmodligen hade varit en bra sak att ha.
Eventuellt kan det hållas till hösten som en smidig övergång till att GS tar över ansvaret för kollegiet.
GUSTAV SEEMANN,
Aktivitetssamordnare 2015

1.7.21 Øverphøskollegiet HT14
ØPK hade möten minst en gång i veckan under nollningen, vi höll ständigt kontakt med varandra och pratade
mycket om hur nollningen gick och utvärderade under tiden. Vi hade även möten kanske 1-2 gånger i månaden
där vi utvärderade allt vi kunde komma på. Vi hade även en tackmiddag för kollegiet som var mycket uppskattat.
ANNY ERIKSSON BERNHOLTZ,
Nollegeneral 2014

1.7.22 Øverphøskollegiet VT15
Øverphøskollegiet har under våren haft möten varje vecka, alla sektioner har då alltid varit representerade
bortsett från ett tillfälle då A-sektionen inte kunde närvara. Arbetet har sett ut liknande som föregående år där vi
har samordnat all planering gällande sektionernas samt Teknologkårens nollning. Vi har tagit många beslut
gällande gemensamma nollningsaktiviteter och lokaler under den kommande nollningen. Arbetet tycker jag har
fungerat otroligt bra och över all förväntan! Vi har under året inte haft en enda konflikt varken i kollegiet eller
mellan något utav phøsen. Inte heller har det funnits konflikter eller dragningar mellan phøs och
studievägledningen.
I ØPK i år har vi stöttat varandra otroligt mycket, både som privatperson och i våra roller som ledare. Vi har
återinfört en stående punkt som vi kallat puls där att fått berätta hur de mår och fått prata av sig om det är något
som känts lite extra tungt. Det har varit ett väldigt uppskattat inslag i våra möten.
Nytt för i år var att vi lyckade samordna och genomföra ett stort gemensamt temasläpp mellan 7 av 10 sektioner
som ägde rum i april. Alla sektioner hade då varsitt eget temasläpp ute på sektionen och sedan möttes alla upp
för ett stort eftersläpp i A-huset. Det var ett väldigt lyckat och uppskattat event som vi tror kan bli ännu bättre
till nästa år.
MARIE PETERSEN,
Nollegeneral 2015

1.7.23 Informationskollegiet HT14
Infokollegiet har under hösten tyvärr inte haft något officiellt möte. Vi hade en middag i början på terminen där
vi diskuterade lite löst olika marknadsföringskanaler med mera.
Ytterligare ett möte var planerat, men då ingen dök upp blev det inställt.
En hel del kommunikation skedde via mail och på facebook under terminen.
MARIA PERSSON,
Informationsansvarig 2014

1.7.24 Informationskollegiet VT15
Informationskollegiet utgör främst ett forum för informationsutbyte. Den mesta kommunikationen har skett via
mail.
Vi har haft ett möte där vi bland annat diskuterade arkivering och affischering.
Även InfX är planerat att ta mer plats för framtiden.
DAVID GUSTAVSSON,
Informationsansvarig 2015
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2.1 LUS
Under året har vi haft uppdelningen att vice kårordförande för utbildningsfrågor sitter i ordförandekollegiet och
kårordförande sitter i LUS ting.
Stipendiefinansierade doktorander
Sedan en lång tid tillbaka har det förts diskussioner rörande hanteringen utav stipendiefinansierade doktorander
vid Lunds universitet. Under året har LUS doktorandkommitté sammanträtt och diskuterat ärendet. Dessutom
har det varit en aktuell fråga i universitetsstyrelsen varav ett mer konkret ställningstagande har tagits.
Teknologkåren ställer sig försiktigt optimistiska till stipendiefinansierade doktorander och har hävdat att
anställning ska vara normen och samtliga avsteg från normen ska motiveras. För att därutöver kunna erbjuda
stipendiefinansierade doktorander bättre levnadsvillkor vill TLTH samt LUS möjliggöra för fakulteterna att
inrätta egna stipendier som kan toppa upp stipendiet till en skälig nivå - något som i dagsläget förhindras av
universitetets regelverk.
Rektors strategiska medel och jullovsbeslut
Under gångna år har rektor emeritus Per Eriksson haft få restriktioner i hur han kunnat använda sina strategiska
medel vilket uppdagades och problematiserades under hösten. LUS kom överens om att riktlinjer eller
föreskrifter bör inrättas vid LU så att rektor inte får göra som den vill. Ytterligare en motivering till att rektors
agerande bör granskas påvisades precis innan årsskiftet då rektor, i studenternas frånvaro och i protest av
förvaltningschefen, tog en del beslut. Det hela slutade i en dramatik kallad “Jullovsbesluten” där LUS drev
igenom att internrevisionen vid universitetet skulle se över legaliteten kring jullovsbesluten.
Gemensam finansiering av F och GU
En utredning på regeringsnivå håller på att färdigställas som behandlar möjligheten att det statliga forskningsoch grundutbildningsanslaget ska kunna kombineras, åtminstone till viss del. Detta skapar stora möjligheter men
även problem för de olika lärosätena beroende på dess storlek, primära verksamhet. LUS har en preliminär åsikt
där man ställer sig försiktigt positivt till en samfinansiering av anslagen, men ett formellt och konkretare
ställningstagande av både LUS och kårerna kommer att förväntas mot hösten.
Arbetsgrupper (VP, ställningstagande)
LUS har under året försökt att ta värde på potentiella diskussioner och djupgående arbete som behövs rörande
vissa ämnen genom att skapa arbetsgrupper bestående av, i regel, en från LUS presidium samt 2-3 personer från
andra kårer. Arbetsgrupperna har under året behandlat bland annat kommunpolitiskt ställningstagande, remissvar
till UKÄ rörande utvärderingssystem, MOOCs och E-lärande samt LUS verksamhetsplan.
LUS ting
LUS ting har under året i vanlig ordning beslutat om medlemsavgiften (som ligger kvar på densamma som
föregående år), verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår. Det har även beslutats om LUS
stadgar i andra läsningen samt ett nytt reglemente för LUS.
Större frågor under året har varit bland annat det kommunpolitiska ställningstagandet som togs fram men som
inte var särskilt spetsigt skrivet men som efter lite ändringar under tinget klubbades för att vara till stöd för våra
representanter i dialoger mer kommunen.
En annan stor fråga har varit det bostadspolitiska ställningstagandet. Vi kände att vi inte hade tillräckligt mycket
stöd från SOUP:en i den här frågan och gick därför till Fullmäktige för att få lite vägledning. Fullmäktige tyckte
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dock väldigt olika i flera av de viktiga frågorna i det bostadspolitiska ställningstagandet och därför valde
Teknologkåren att reservera sig i frågan.
Lundagård
I början av året hade Lundagård inte så bra ekonomi vilket ledde till att förra årets ting beslutade att skära ner
antalet redaktörer från tre till två. Sedan dess har Lundagård jobbat hårt med sin ekonomi och därför gjort ett
mycket mer positivt resultat. Tinget beslutade därför att utlysa tre redaktörstjänster inför kommande val, dock
skulle en av tjänsterna bara väljas på ett år. Tinget valde att göra så här för att lättare kunna hålla koll på hur
ekonomin utvecklar sig och i fall det börjar gå dåligt igen så kan man lättare reglera antalet redaktörer vid nästa
val utan att man bundit upp alla på två år.
Karnevalsorganet
Karnevalsorganet har under årets gång beslutat om ansvarsfrihet för Lundakarnevalen 2014. Organet har även
beslutat om utdelning av överskotet där Teknologkåren bland annat fick pengar till Lophtet, trosslyftar och
pengar för att sätta en badtunna på kårhusets tak.
Den största frågan har dock varit de nya stadgarna för karnevalen. Det kom ett förslag i slutet av hösten som inte
var tillräckligt förankrat och det slutade med att man bordlade frågan och tillsatte en ny grupp för att ta fram ett
nytt mer välförankrat förslag. Flera diskussioner hölls under våren angående de känsligare frågorna i stadgarna
och det lades väldigt mycket tid på det här. Resultatet blev en stadgar klubbad i första läsningen precis innan
sommaren. Teknologkåren fick igenom de saker man tyckte var viktigast, där bland att ha kvar lydelsen att
kårerna inte är ekonomiskt och juridiskt ansvariga samt att karnevalen ska ha en auktoriserad revisor.
ALEXANDER PIETA THEOFANOUS,
Vice kårordförande för utbildningsfrågor 14/15
SARA GUNNARSSON,
Kårordförande 14/15

2.2 SFS
LUA - Lunds Universitets Allians
Arbetet i delegationsledningen har fungerat bristfälligt på grund av dålig struktur och kommunikation.
Arbetsuppgifterna har varit skevt fördelade och otydligheten kring vem som ska göra vad eller hur saker och ting
ska gå till har varit genomgående. Naturlig avrapportering eller avstämningsmöten har till stor del saknats. Detta
gjorde sig mest tydligt inför SFSFUM vilket skapade en del frustration både i delegationsledningen och i hela
LUA-delegationen. Alla tankar kring årets samarbete har dock förts över till den nya LUA-delegationen som har
för avsikt att tydliggöra arbetsfördelningen och kommunikationen.
Sverige Förenade Studentfullmäktigemöte – SFSFUM
Trots bristande struktur och oenigheter mellan kårerna i LUA-delegationen så gjorde LUA väldigt bra ifrån sig
under fullmäktigemötet i Trollhättan. Delegationen lyckades lägga sakfrågor som grund för många långa debatter
och var en stor och tydlig maktfaktor under hela mötet. Delegationens närvaro i talarstolen var större än
någonsin och dessutom jämt fördelad mellan könen, till skillnad från tidigare år. En av LUA-delegationens
koordinatorer från Samhällsvetarkåren blev vald till ordförande för SFS.
SFS medlemsmöte
Teknologkåren blev under våren värd för det första av SFS medlemsmöten som inte arrangerats i Stockholm.
Eftersom att TLTH blev försökskaniner i sammanhanget så dök många oväntade problem upp som skapade en
hel del merarbete. Alla problem löste sig dock efterhand och alla heltidare var mycket hjälpsamma vilket
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underlättade enormt. Del hela resulterade till sist i att mötet blev väldigt lyckat och gick under budget med mer
än 10 000 kronor. Alla deltagare var dessutom väldigt nöjda med både lokalresor, boende, mat information. En
sammanfattning med en to do-lista skrevs till nästa kår som eventuellt väljer att arrangera medlemsmötet, allt för
att underlätta och undvika oförutsedda problem.
MICAELA BORTAS,
Vice kårordförande för studiesociala frågor 14/15

2.3 Reftec
2.3.1 Kårordförande (KORK)
Under året så har KORK haft fyra möten utöver överlämningarna, Göteborg, Umeå, Kiruna och i Lund. Som
styrelse för Reftec så har det inte varit några större beslut utöver ansvarsfrihet och arbetet kring
verksamhetsplaner. Reftecs stora pris delades ut till Teknikspårnget. Under året så testades även arbetsgruppen
STARK för första gången, en utbrytning från STORK som vår aktivitetssamordnare hamnade i.
I övrigt så har träffarna varit väldigt givande och vi har diskuterat många olika organisatoriska frågor så som
exempelvis verksamhetsplan, även frågor angående universiteten och en hel del arbetsledning har diskuterats.
Gruppen har fungerat bra under året och har varit ett bra stöd i mitt arbete.
SARA GUNNARSSON,
Kårordförande 14/15

2.3.2 Vice ordförande (VORK)
Denna arbetsgrupp har under året haft fem möten utöver de två överlämningsmötena. Vi har haft som mål att
utbyta erfarenheter samt att stötta varandra i den enskildes arbete. Vi har jobbat för att komma förberedda till
mötena och haft väldigt mycket ”runt bordet”- diskussioner. Utöver de diskussioner som förts på mötena har de
som varit berörda inom specifika områden haft kontakt för att utbyta idéer och erfarenheter.
Den samlade bilden av året i VORK är mycket positiv och givande. Det har varit otroligt givande att byta tankar
och idéer med personer som befinner sig i en liknande sits. Av de diskussioner som förts i slutet av året har det
kommit ut att vi hade velat blanda olika sätta att håll möten för att få en större variation (till exempel workshops,
diskussionsmöten, företagssamarbeten) och eventuellt ett större utbyte och kompetensutveckling.
ELIN NORDAHL,
Generalsekreterare 14/15

2.3.3 Arbetsmarknads- och mässansvariga (ARG)
ARG:s verksamhet har under det senaste året handlat om erfarenhetsutbyte och diskussioner, och ARG har haft
möten en gång i månaden. Mötena har varat i två dagar. Den ena dagen har ARG haft egna diskussioner, den
andra dagen är oftast på ett företag där vi har möten eller workshops kring bland annat företagets employer
branding.
Under hösten genomfördes ett ARGaggedon för näringslivsgrupper/utskott och projektgrupper. Detta
genomfördes under Armada den 18 november.
JätteARG tillsammans med Akzo Nobel genomfördes i Tänndalen den 3-7 januari. Nya poster valdes.
Under våren genomfördes ett ARGaggedon för näringslivsgrupper under CHARM den 3 februari och ett
ARGaggedon för projektgrupper/kommittéer under LARM den 10 februari. Arrangemanget var mycket
uppskattat av både projektgrupperna och näringslivsgrupperna.
I maj genomfördes en utvecklingskonferens på THS i Stockholm. Representanter från många olika företag
deltog under en eftermiddag där vi diskuterade Hållbar utveckling samt JML-frågor.
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JätteARG genomfördes tillsammans med Sandvik och Vattenfall i Stockholm 11- 13 juni
ERIK ALSTERSJÖ,
Näringslivsansvarug14/15

2.3.4 Utbildningsansvariga (RUBIK)
RUBIK-träffarna har under året varit väldigt givande på både ett personligt men även professionellt plan. Många
inspirerande möten och givande diskussioner har hållits. Ämnen som främst berörts under årets fyra träffar var:
FORSKARSTUDERANDE, INRESANDE MASTERSSTUDENTER, PEDAGOGIK OCH E-LÄRANDE.
Kårerna delar lika många olikheter som likheter i vilka utbildningsfrågor som bedrivs eller som är aktuella vilket
har gjort att RUBIK under året varit väldigt återhållsamma då det diskuterats “gemensamt påverkansarbete”.
Även om undertecknad tillsammans med många i RUBIK delar bilden av att det hade varit gynnsamt om
RUBIK bedriver ett mer aktivt påverkansarbete ska det inte glömmas att årets upplägg med inspiratoriska och
övergripande diskussioner varit väldigt givande.
ALEXANDER PIETA THEOFANOUS,
Vice kårordförande för utbildningsfrågor 14/15

2.3.5 Studiesocialt ansvariga (STORK)
Mycket erfarenhetsutbyte har gjorts. Mycket i form av utbildningsmaterial. Då Chalmers har haft en struktur
mest lik vår så har de störta utbytet skett där. TLTH har närvarat på 2 av 3 träffar vilket naturligtvis är lite tråkigt
och träffarna hade definitivt kunnat vara fler till antalet. Utbyten mellan STORK och STARK har inte skett alls
trots att träffarna har legat samtidigt vilket också är tråkigt med tanke på att en del frågor gränsar mellan de två
grupperna. I övrigt har STORK varit värdefullt och användbart då de andra kårerna delar många av våra
svårigheter och problem.
MICAELA BORTAS,
Vice kårordförande för studiesociala frågor 14/15

2.3.6 Aktivitetssamordnare (STARK) HT14
Redan under våren 2014 upptäcktes problematik med hur strukturen för STORK såg ut, dvs RefTeC-organet för
studiesocialt ansvariga. Det beslutades därför att delas in i två olika områden där STARK övertog det som
handlar om festverksamhet, alkohol, tillstånd och övriga frågor som passar de personer som sitter med i
samarbetsorganet. Vi hade som mål under 2014/2015 att starta upp STARK med framförallt erfarenhetsutbyte.
Jag har fått ut mycket från STARK i form av utbildningsmaterial och idéer på hur evenemang sköts som jag har
kunnat använda i mitt arbete på TLTH. Då det bara varit ett möte med STARK under hösten 2014 kan jag inte
säga mer än att jag tycker den nya strukturen fungerar bättre för TLTH än hur det fungerade våren 2014 då det
endast fanns STORK. Problem som har uppstått är huruvida personer från andra kårer som har hand om båda
verksamhetsområdena ska kunna välja om möten läggs samtidigt eller om de inte har tid för två grupper.
NINA CASTOR,
Aktivitetssamordnare 2014

2.3.7 Aktivitetssamordnare (STARK) VT15
Året med STARK
Planerade träffar enligt verksamhetsplanen:
2. Mottagning & PR 29-10 januari Linköping
3. Engagemang v14 Umeå/Lund
Överlämning 22-24 juni Stockholm
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Träffarna följde ej verksamhetsplanen då träff 2 handlade om Mottagning och Engagemang. Träff 3 blev ej av,
planen för den var dock PR, Spons och Överlämning.
Genomförda träffar enligt verkligheten:
2. Mottagning & PR 29-10 januari Linköping
Överlämning 22-24 juni Stockholm
Verksamheten
Träff 2:
Tog plats i Linköping med LinTek som värd tillsammans med STORK och MARK, men med THS som
ordförande och sammankallande av träffen.
Närvarande var LinTek, THS, TLTH och UTN.
Enligt ovan gjordes planen om och mottagning och engagemang diskuterades.
Rubrikerna från Träff 2 i VPn som togs upp var engagemang, funktionärsvård och tackarrangemang. Ett pass
hölls även tillsammans med MARK där alkohol och traditioner under mottagningen diskuterades. En snabb
avstickare om leverantörer och alkoholpolicys togs även upp.
Jag upplevde att STARK-samarbetet var mycket givande under de tillfällen vi träffades. Jag upplevde även att
passet med MARK var mycket bra och gav nya perspektiv åt båda arbetsgrupperna. Så här i efterhand anser jag
att vi borde ha samarbetat mer med STORK, framför allt med tanke på att vi var på samma campus under träff 2
i Linköping.
Överlämning:
Jag upplevde hela överlämningen som väldigt trevlig och givande. Nästan all tid som var planerades spenderades
tillsammans med STORK för att diskutera hur vårt samarbete skall kunna utvecklas. Även MARK deltog mycket
i dessa diskussioner. Jag tror att det var bra att vi lade mycket tid på att reda ut detta eftersom jag tror att det är
tydligt för de flesta hur den nya arbetsgruppen STARK har lidit av ett antal ”barnsjukdomar” under sitt första
verksamhetsår.
Slutsatserna från överlämningen är att vi vill fortsätta jobba med STARK, och alltså inte slå ihop det till ett enda
stort STORK igen. För att detta skall fungera så måste vi se till att faktiskt ta hjälp av varandra över
arbetsgruppsgränserna i de frågor som är gemensamma.
En reflektion som jag har tillåtit mig att göra efter detta halvår är att en del av det som inte har fungerat fläckfritt
i STARK förmodligen hade kunnat avvärjas om vår kontaktperson mot KORK hade varit mer intresserad av att
faktiskt arbeta med Reftec. Vi hade behövt någon som var mer initiativtagande och inte höll sig i kulisserna.
GUSTAV SEEMANN,
Aktivitetssamordnare 2015

2.3.8 Informationsansvariga (INFARK) HT14
Under höstterminen blev en av de två planerade träffarna av. Träffen ägde rum här i Lund och varade i två
heldagar. Under dessa dagar var det rundtur på campus och i Kårhuset. Vi diskuterade hur vi hade marknadsfört
kårerna under mottagningarna, hur man bäst lockar studenter till att bli medlemmar i kåren och så vidare.
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Den andra planerade träffen blev inställd då de i Linköping, där träffen skulle äga rum, hade för mycket annat att
göra.
MARIA PERSSON,
Informationsansvarig 2014

2.3.9 Informationsansvariga (INFARK) VT15
Jag har träffat INFARK två gånger under våren. Engagemanget har varit lågt från de flesta kårer, och jag
personligen fick aldrig någon riktig koll på syftet med samarbetet. Efter sommarens Reftec-överlämning är i alla
fall jag mer taggad på att delta.
Första tillfället var i Luleå i slutet av februari, och vi diskuterade medlemsantal och långväga campus. Inför andra
tillfället som var Reftecöverlämningen hade vi ett möte över Skype, där vi planerade överlämningen.
DAVID GUSTAVSSON,
Informationsansvarig 2015

2.3.10 Mottagningsansvariga (MARK) HT14
Vi hade ett par skypemöten där vi utbytte information/tips och problem. Det hade gått bra för alla, KTH hade
en sektion som hade haft en helt nykter nollning och det hade fungerat jättebra, och la fram det som ett tips att
testa här också. Vi träffades i Linköping under senare delen av hösten där vi utvärderade och spånade nollning,
samt planerade överlämningen MARK 14/15. En sak som vi kom fram till är att man har väldigt olika
nollningar, men att man ändå kan ta hjälp av varandra och att man bör arbeta mer på ett bättre samarbete
emellan.
ANNY ERIKSSON BERNHOLTZ,
Nollegeneral 2014

2.3.11 Mottagningsansvariga (MARK) VT15
Vi har i MARK träffats två gånger under våren, på vår överlämning och på Reftecöverlämningen och utöver det
har vi haft ett antal skypemöten. Vi har i år diskuterat väldigt mycket om hur vi har det på respektive lärosäte och
jämför våra event, utbildningar och traditioner. Vi har också pratat om vad vi som nollegeneraler de olika
lärosätena har för arbetsuppgifter, hur de skiljer sig och hur vi jobbar. Detta för att få tips och idéer på hur man
kan utveckla och optimera våra arbetsuppgifter.
I MARK under våren har vi också använt oss mycket av varandra som bollplank och stöd i tyngre frågor och
händelser som vi stött på. Jag tycker det har varit väldigt givande att få träffa de andra mottagningsansvariga och
jag anser att det är väldigt viktigt att MARK fotsätter utvecklas för att bli ett starkare organ där det
förhoppningsvis kan få ytterligare medlemmar.
MARIE PETERSEN,
Nollegeneral 2015

2.3.12 Övriga heltidare (SMURF)
Det har tyvärr knappt skett någon kommunikation i SMURF under det gångna året. Det finns 3st poster på
svenska teknologkårer som liknar Pedell. Man arbetar under lite olika omständigheter men det finns dock ett och
annat som man kan utbyta tankar och erfarenheter om. De andra posterna finns det inte mycket gemensamt
med. Viljan att dra i ett samarbete har inte funnits på något håll, vilket i och för sig inte är så konstigt med tanke
på att alla har fullt upp med sina egna hus.
CHRISTIAN HERNVALL,
Pedell 21.0
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2.4 Nordtek
Årets Nordtekträff var på Island i Reykjavik. Avgående och pågående kårordförande var närvarande.
Huvudtemat för årets konferens var ”Innovation and University research”. Under årets Student’s meeting
diskuterades därför ”How innovation i encouraged in universities”. Studenterna diskuterade även, likt förra året,
hur vi ska organisera oss och vad vi ska göra tillsammans. Det diskuterades också kring riktlinjer för hur organet
ska fungera och styras men något slutgiltigt bestämdes inte i den här frågan. Vi diskuterade även ”The Nordtek
face” där det var tanken att en person skulle vara Nordeks ansikte utåt och marknadsföra samarbetet och där
bland utbytesprogrammet. Mötet tyckte att idén var sådär och man gick inte vidare med det här. Däremot så
valde man in en studentrepresentant i Nordteks styrelse för första gången på ett par år.
SARA GUNNARSSON,
Kårordförande 14/15

2.5 Baltech HT14
Enligt styrelsebeslutet 2013 så beslutades det om att vi inte längre skall vara en aktiv aktör i Baltech. Dock så har
jag haft ett möte med en av deras ambassadörer och diskuterat samarbetet och vad vi skulle vara intresserade av
om de ville göra en nysatsning.
RICKARD MÖLLER,
Vice kårordförande för internationella frågor 2014

2.6 Baltech VT15
Det har under våren inte funnits någon verksamhet kopplat till Baltech.
LINNEA THÖRNQVIST,
Vice kårordförande för internationella frågor 2015
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Utbildning

35

3.1 Utbildningsfrågor
Teknologkårens påverkansarbete har under det gångna året präglats av att informera studeranderepresentanter
om de större ändringarna som är planerade med avseende på bland annat LTHs ekonomi, organisation och
kvalitetssäkringsarbete. Rubrikerna nedan anger några nämnvärda ärenden som varit aktuella under året.
Läsårsindelning
LTH har under året för första gången använt sig av den nya läsårsindelningen. Av studenterna har den nya
indelningen mottagits med blandad kritik, baserat på samtal i SRX och under Speak Up Days. Teknologkåren
uppmanade studenter att vara vaksamma på om den extrainsatta läsveckan missbrukades samt huruvida
(om)tentornas placering skapat problem. Mot slutet av våren flaggade studeranderepresentanterna i UBB om att
TLTH kommer att yrka på en större och övergripande undersökning hur den nya läsårsindelningen påverkat
studenternas situation.
Universitetskanslerämbetets kommande utvärderingar
Under det gångna verksamhetsåret har den nya universitetskanslern Harriet Wallberg jobbat med att förbereda
ett nytt utvärderingssystem för utbildning på grund-, avancerad och forskningsnivå. Förslaget har varit ute på
remiss och mottagits med optimism. En invändning som Teknologkåren har haft är det faktum att det nya
föreslagna systemet försvårar jämförelser mellan olika lärosätens snarlika program/utbildningar. Förslaget ser i
sin helhet bra ut men framtagandet av underlag till utvärderingarna förespås bli väldigt kostsamt för lärosätena.
För att effektivisera och förbereda inför den kommande utvärderingen börjar det bli aktuellt att diskutera hur
LTH ska utvärdera “helheter” i sin verksamhet - något som den nya organisationen (se nedan) ska initiera.
Förberedelserna inför UKÄ:s utvärderingar går i snigelfart men de har till viss del åtminstone påbörjats. Då den
nya organisationen träder i kraft (se nedan) förespås ett större krafttag i förberedelserna. Något som däremot
diskuterats mångt och mycket är antalet forskarutbildningsämnen vid LTH. I skrivande stund existerar det
ungefär 65 stycken forskarutbildningsämnen varav storleken och aktiviteten emellan de varierar kraftigt. Under
hösten var det mer eller mindre ”klappat och klart” att antalet ämnen skulle sänkas men tidigt i våren kom röster
från forskarlag som ansåg att en sänkning inte var befogad.
Organisatorisk översyn av LTH:s grundutbildning samt forskning och forskarutbildning
Ett av de absolut första uppdragen som den nya rektorn utlyste var att en stor översyn av LTHs organisation
skulle genomföras. Översynen ska resultera i ett nytt förslag på hantering, organisering och samordning av all
verksamhet och alla beslutsprocesser som berör grund- och forskarutbildning samt forskning. Tanken är att den
nya organisationen ska träda i kraft med början av 2016 men det har redan flaggats för förseningar. Två grupper
har sammanträtt och producerat förslag som ska ut på remiss under sommaren. Den ena gruppen har sett över
grundutbildningssidan (GU) och den andra gruppen har sett över forskning- och forskarutbildningssidan (FFU).
Undertecknad och Filippa de Laval har suttit och fortsätter att sitta i arbetsgruppen för GU-översynen och
doktoranden Elinor Hallström gör motsvarande för FFU-gruppen.
FFUP
Under våren klubbades (äntligen) det nya Forsknings- och forskarutbildningspolitiska programmet, FFUP:en, av
fullmäktige. Det nya åsiktsprogrammet har jobbats på av Kerstin Johnsson samt förankrats inom
strategigruppen. Det nya programmet innehåller både nya strukturella ändringar som åsikter rörande, exempelvis:
pedagogik, stipendiefinansierade doktorander, kursdatabaser, information om karriärvägar med mera.
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LTHs arbetsordning
Under förra verksamhetsåret var den nya arbetsordningen ute på remiss och under detta verksamhetsår har
Teknologkåren försökt införliva de ändringar och förslag som vi framförde i vårt remissvar. Olyckligtvis var det
få, om inga, av Teknologkårens önskemål som togs i beaktande i det slutgiltiga svaret och den nya
arbetsordningen trädde i kraft. I huvudsak var och är Teknologkåren emot två saker: Inget erkännande av
suppleanter i beslutande och beredande organ samt ingen fast studeranderepresentation i prefektrådet.
Master in Management och Teknikbaserat entreprenörskap
Master in Management (MiM) var en skräddarsydd lösning för LTH-studenter som ville bredda sig och hålla på
med management - ett slags tröstpris för TM. Dock visade det sig att upplägget var otroligt kostsamt både för
studenten i tid och för lärosätena i administration samtidigt som den akademiska integriteten i utbildningens
upplägg kritiserades. Efter det att MiM rann ut i sanden gav Anders Axelsson (före detta rektor) i uppdrag att en
förstudie, med avsikt att se över möjligheterna att inrätta en entreprenörskapsskola vid LTH, skulle utföras.
Förstudien, i form av en arbetsgrupp, har letts utav LTHs jubileumsprofessor Lars Bengtsson samt vicerektor
Annika Olsson. Arbetsgruppen var tidigt överens om att LTH bör och ska satsa mer på entreprenörskap och
innovation inom sina utbildningar dock var det stora oklarheter och meningsskiljaktigheter rörande formatet av
införandet. Arbetsgruppen avslutades mot slutet av våren och har landat i slutsatsen att LTH ska införa ett
kluster av valfria kurser inom teknikbaserat entreprenörskap samt att LTH bör inrätta en entreprenörskapsskola
likt den som Chalmers har. Undertecknad har poängterat att det sistnämnda förslaget saknar underlag och
förankring för att ett eventuellt införande ska kunna baseras på kvalificerade åsikter.
Kostnader flyttade från centralt håll till institutionerna
Under förra verksamhetsåret drevs det i LTHs styrelse igenom att underskottet för GU-verksamheten inte längre
skulle ligga på central LTH-nivå utan förflyttas till institutionerna. Detta ledde till att utdelningen av GU-medel
till institutionerna blev i genomsnitt 10 % mindre. Institutionerna ombads att inkomma med konsekvensanalyser
rörande hur sänkningen skulle beröra deras verksamhet. I regel var svaren de samma – protektionistiska och
anklagande. Utbetalningen av medlen kom vid årsskiftet och i regel drog samtliga institutioner ner på antalet
lärarledda timmar för att nå sparkraven. Teknologkåren uppmanade samtliga studenter att bevaka utvecklingen
av den minskade lärarledda tiden samt att eventuella framtida nedskärningar baseras på mer än bara ekonomiska
effektiviseringar men även kvalitetsbevarande och strategiskt viktiga aspekter av utbildningen.
ALEXANDER PIETA THEOFANOUS,
Vice kårordförande för utbildningsfrågor 14/15

3.2 Studiesociala frågor
Arbetsmiljöorganistation
I samband med verksamhetsplanarbetet skickades en undersökning ut till studentrepresentanterna som arbetar
med arbetsmiljöfrågor om hur arbetsmiljöorganisationen ser ut på campus. Detta klargjorde hur strukturen ser ut
på de olika sektionerna och kåren har nu en bättre översikt över hur detta arbete går till och ser ut även där.
I samma veva togs veckans rättighet fram i syfte att upplysa studenterna om sina rättigheter i arbetsmiljöfrågor.
Tolv stycken rättigheter togs fram och spreds på sektionerna samt i kårnytt i tolv veckor under våren. Responsen
var god och rättigheterna verkade uppskattas.
Psykosociala skyddsronder för studenter
Då LTH i dagsläget inte utför psykosociala skyddsronder för studenter, utan endast för anställda, så la kåren
centralt en motion till Utbildningsberedningen om att detta måste införas. Trots stora hinder med ansvarsroller i
den rådande utbildningsorganisationen så gick motionen igenom och en arbetsgrupp där kåren var representerad
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tillsattes för att ta fram enkätfrågorna. Psykosociala skyddsronder kommer nu utföras för alla LTHs studenter
med start till hösten 2015.
Reportage – Gay på LTH
En reporter som var här för 5 år sedan kom tillbaka i höstas för att göra en uppföljning på hur attityden bland
studenter har förändrats gentemot HBTQ-personer. En intervju styrdes upp där tre gay studenter intervjuades
och intervjun resulterade i en artikel i LTH-nytt. Attityden visade sig ha förändras märkbart och öppenheten är
mycket större idag än för fem år sedan. “Att vara nykterist däremot…”
Still rum
Frågan rör huruvida LTH bör ha ett stilla rum för studenter där de kan få sitta i tystnad för att få en paus från
studierna. Till ett stilla rum kan även studenter som behöver gå iväg och be flera gången om dagen gå. Frågan har
drivits i många år utan resultat. Många andra fakulteter har någon form av stilla rum dit studenterna kan gå och
LTH envisas med att hänvisa studenterna dit. Ett stilla rum skulle vara ett steg i rätt riktning för den breddade
rekryteringen och undvika problem i hus där studenter saknas platser ett be på. LTH menar att det handlar om
resurser och att det inte finns någon lämplig plats att ha ett stilla rum. Studenterna hittar dock inte till andra
fakulteters stilla rum, behöver ansöka om access till husen och lokalerna är dessutom otillgängliga i övrigt.
Studentombudets podd
TLTH var delaktig i Studentombudets podd i avsnittet som handlade om studiemiljö. Studentombudet hade
förberett ett manus men inlägg gjordes även om hur just studiemiljön på TLTH fungerar. Avsnittet publicerades
på studentombudets hemsida och podden har i övrigt haft många lyssnare från en blandad målgrupp, dock mest
bestående av studenter.
Studiekamratgruppen
Studiekamratgruppen har arbetat med problematiken kring studenter som inte hittar studiekamrater av olika
anledningar. Gruppen har mest velat rikta sig till de studenter som aktivt vill hitta studiekamrater men där
utbildningens upplägg och inbitna strukturer är de främsta hindren. Gruppen har pratat om hur lärarna kan ta
mer ansvar när gruppindelningar görs tidigt i utbildningen och TLTH har bidragit med hur studieråden kan
arbeta med att göra möjligheterna bättre för studenterna att hitta nya studiekamrater. Förslag om
Facebookgrupper i klasser/ kurser och studiekvällar har lyft. TLTH kommer även integrera konceptet i den stora
studiekvällen som studieråden anordnar tillsammans i Kårhuset under nollningen. Trots att den snabbaste
åtgärden görs via TLTH direkt ner till studenterna så har värdefulla diskussioner skapats bland
programledningarna på LTH.
Nollningspolicyn
En arbetsgrupp bestående av VKOs, KO och representanter från LTH sattes ihop tidigt under hösten för att ta
fram den gemensamma policyn för mottagning och nollning. Efter många långa diskussioner och förakring i
styrelser och bland heltidare klubbades äntligen policyn i fullmäktige. TLTH och LTH har nu en gemensam
policy för mottagning och nollning där de största kompromisserna från TLTHs sida rör bestämmelser kring hur
många evenemang innehållandes alkohol under första nollningsveckan som får annordnas. Det råder dock
numera frid mellan LTH och TLTH som vi med fördel bevarar i framtiden.
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Utbildningar
VKOs har bland annat varit delaktig i styrelseutbildningen (för alla sektionsstyrelser) där normer och
härskartekniker diskuterades. Utbildningen var väldigt interaktiv där rollspel, övningar och diskussioner ägde
rum. Utbildningen varade i cirka 2 timmar och området om härskartekniker tillsammans med de interaktiva
momenten verkade vara allra mest uppskattade.
MICAELA BORTAS,
Vice kårordförande för studiesociala frågor 14/15

3.3 Internationella frågor HT14
5 % av deltagarna på kårens samtliga arrangemang skall utgöras av internationella studenter, sett på
hela året.
Diskussioner har förts under hösten med näringslivsansvarig, ARKADs projektledare, aktivitetssamordnaren och
vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor, VKOu, för att identifiera vilka problem som finns för
integration på Kåren.
Näringslivsgruppen rekryterade en internationell student till sin näringslivsgrupp och höll ett event på engelska.
ARKAD ska till nästa år se till att all information ska finnas tillgänglig för engelsktalande, och försöka hitta fler
internationella företag. Aktivitetssamordnaren skall jobba på att se till att alla utskott och fria föreningar gör sig
mer tillgängliga för engelsktalande studenter, samt se till att de event som anordnas är inkluderande för
engelsktalande personer. Tillsammans med VKOu så fördes diskussioner med ordförandekollegiet och en
skrivelse gick ut till sektionsstyrelserna med en nulägesanalys och en uppmaning om att se över sitt arbete med
internationalisering och integrering.
Utöver detta så skrevs och klubbades det en policy och riktlinjer för internationalisering som organisationen nu
skall verkställa och förhålla sig till. Det som märktes först var att det internationella kårnyhetsbrevet på engelska
kommer ut oftare och innehållet har ökat. Kårens informationsblad på campus har även de alla översatts till
engelska.
Se över inresande internationella studenters möjligheter till framtida studier och arbete i Sverige efter
examen.
Diskussion har förts med Projektledare för ARKAD och näringslivsansvarig för att se vilken ställning de företag
vi nu har samarbete med ställer sig till internationella studenter.
Tillsammans med de andra kårerna i lund anordnade vi det årliga eventet The International Day, men i år med
fokus på förutsättningar på arbetsmarknaden för internationella studenter.
Diskussionen om att man borde bli bättre på att promota LTHs mastersprogram för de studenter som är här på
utbytesstudier har lyfts hos internationella avdelningen.
Öka kännedomen bland LTH:s studenter kring utlandsstudier och dess positiva effekter.
Under höstterminen så var det många världsmästare som höll informationsmöten om utbytesstudier. Samt så
gjordes en kampanj för att promota utbytesspegaten, både för att få folk medvetna om att den fanns, men även
för att det var dags att söka utbytesstudier.
Utöver det så startades arbete upp för att ta fram mer informationsmaterial samt promota reseberättelser från de
som varit ute på utbyte.
RICKARD MÖLLER,
Vice kårordförande för internationella frågor 2014
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3.4 Internationella frågor VT15
Teknologkårens internationaliseringsarbete
Med anledning av att LTH slutar bidra till finansiering av Vice Kårordförande med Internationellt Ansvar
(VKOi) tittade en arbetsgrupp på hur Kåren bör jobba med internationella frågor i framtiden. Tidigt under våren
lade gruppen förslaget att integrera internationaliseringsfrågorna i hela verksamheten och därmed att avveckla
VKOi-posten, vilket också beslutades att göra av Fullmäktige. Därefter togs en handlingsplan fram för hur
avvecklingen skulle ske som klubbades på vårens sista fullmäktigemöte. 1:e juli 2016 ska posten vara helt
avvecklad, och då utökas istället Utbildningsutskottet med ytterligare en heltidare som enbart arbetar med
utbildningsbevakning.
Under senare delen av våren gjordes även en större revidering av den policy och de riktlinjer för
internationalisering som klubbades hösten 2014. Detta gjordes för som ett led i att säkerställa att
internationalisering genomsyrar hela Kårens verksamhet.
Mastersprogrammen vid IIIEE
Sedan 2013 studiebevakar Teknologkåren för två stycken mastersprogram på centrumbildningen The
International Institut for Industrial Environmental Economics (IIIEE) som tillhör Universitetets Särskilda
Verksamheter. Programmen har en egen struktur för studiebevakning men Kåren centralt har så här långt haft
mycket liten kontakt med programmens studentrepresentanter. Under våren påbörjades arbetet med att ta fram
en struktur för hur en löpande kontakt kan ske, med början till hösten. Bland annat hölls ett par möten med
ansvariga för utbildningen på IIIEE och då sittande studentrepresentanter kontaktades vilket gav en
övergripande bild av vad som fungerar bra respektive mindre bra på programmen.
Regler för urval till utbytesstudier
Under våren gjorde LTH om reglerna för urval till utbytesstudier. Från början tänkte Internationella
Avdelningen föreslå att det, till skillnad från tidigare, i första hand bara skulle vara medelbetyg som skulle vara
avgörande om flera studenter konkurrerar om samma plats. Endast om flera studenter har samma betygssnitt ner
till tredje decimalen skulle tilläggsmeriter och motiveringsbrev spela in. Kåren försökte förhindra denna
förändring och lyckades få igenom att även tilläggsmeriter skulle räknas in i första steget, på premissen att
tilläggsmeritssystemet förenklades radikalt. I samråd med Utbildningsutskottets Ledningsgrupp,
Världsmästarkollegiet och Kårstyrelsen tog VKOi fram ett nytt förslag på tilläggsmeritssystem som därefter
klubbades av LTH, tillsammans med övriga ändringar i urvalsprocessen.
Samarbeten med andra kårer
Ett par internationella evenemang har arrangerats ihop med andra Kårer under våren. Det första är JET-lag som
var en sittning som hölls ihop med Juridiska Föreningen och Lundaekonomerna. Sittningen marknadsfördes
framförallt mot internationella studenter men var öppen för alla som var medlem i någon av kårerna.
I samband med att Externa Relationer på LU arrangerade Global Day, en inspirations- och informationsmässa
om utlandsstudier, höll Teknologkåren, Samhällsvetarkåren och Lundaekonomerna tillsammans evenemanget
Global Night. Global Night fungerade som ett efterföljande evenemang till Global Day och hade som syfte att
ytterligare inspirera till utlandsstudier genom att låta internationella studenter, studenter som var antagna till
utbytesstudier och studenter som var intresserade av att åka på utlandsstudier träffas och mingla.
LINNEA THÖRNQVIST,
Vice kårordförande för internationella frågor 2015
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3.5 Utbildningsutskottet
3.5.1 Ledningsgruppen HT14
Verksamhetsberättelse har inte lämnats in av ansvarig.
SARA GUNNARSSON,
Kårordförande 14/15

3.5.2 Ledningsgruppen VT15
Ledningsgruppen har under våren fortsatt träffas i stort sett varje vecka. Ledningsgruppsmötena har fokuserat på
organisation och gemensamma projekt och större delen av påverkansarbetet har lämnats till uppsamlingsmötena
och förmöten där även kårordförande deltar. För att minska tiden som tas upp av alla möten har
ledningsgruppsmötena effektiviserats, förkortats till en timme och, senare under våren, lagts i direkt anslutning
till andra möten med samma deltagare. Flera möten har också ställts in när gruppen inte haft något prioriterat
som måste diskuteras.
Under våren har ledningsgruppen påbörjat arbetet med studeranderepresentantskollegier. Kollegierna innebär en
stor organisatorisk förändring då fem nya kollegier tillkommer. I kollegierna ingår representanter från
instutitionsstyrelser, programledningar och utbildningsnämnder. Tanken är att de ska vara en tydlig
kommunikationskanal mellan kåren och de som bedriver en stor del av påverkansarbetet direkt gentemot
program och instutitioner. Det är också ett sätt att skapa gemenskap hos studeranderepresentanterna och visa
dem vilken betydelse de har för organisationen.
Ledningsgruppen har också arrangerat ett antal utbildningar. Utbildningsutskottets utbildning för
utbildningsbevakare (UUU) hölls som vanligt i början av terminen. Dessutom har en CEQ-utbildning och två
utbildningar om LTHs organisation genomförts.
I slutet av terminen genomfördes Speak-Up Days. Det var en stor avlastning för gruppen att ha en ideell ansvarig
och kommunikationen fungerade bättre än tidigare. Nytt för i år var att ha ett tema för dagarna, denna gången
”rättigheter”. På åsiktstorgen diskuterade många av studieråden just rättigheter och enkäten studenterna
uppmuntras att besvara handlade till största delen om hur LTH lever upp till rättighetslistan. Utöver åsiktstorgen
höll studentombudet en lunchföreläsning om rättigheter, Torgny Roxå från Genombrottet bidrog med en
föreläsning om pedagogik och gamla kåraktiva höll en workshop om påverkansarbete. Dessutom deltog både
rektor och prorektor på Fråga rektorn puben. Eventen var mycket uppskattade, men tyvärr inte så välbesökta
och utskottet måste fortfarande bli bättre på marknadsföring och kommunikation.
FILIPPA DE LAVAL,

Utbildningsutskottets ordförande VT15

3.5.3 Strategigruppen HT14
Verksamhetsberättelse har inte lämnats in av ansvarig.
SARA GUNNARSSON,
Kårordförande 14/15

3.5.4 Strategigruppen VT15
Strategigruppen har under våren träffats två gånger. Dessutom har gruppen fungerat som remissinstans och
bollplank i stora och komplexa frågor.
Vårens möten har fokuserat på det Studiesociala och utbildningspolitiska åsiktsprogrammet. Arbetet med att
revidera dokumentet har varit omfattande och strategigruppen har diskuterat samtliga större åsiktsförändringar.
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Andra större frågor där Strategigruppen har varit remissinstans eller på andra sätt bidragit med sina perspektiv är
handlingsplanen för avveckling av VKOi och omorganiseringen av LTHs grundutbildningsorganisation.
Under våren har ett antal personer som ännu inte är invalda deltagit i gruppens arbete. Detta för att ge dem
möjlighet att testa att arbeta med strategiska utbildningsfrågor och se hur gruppen arbetar.
FILIPPA DE LAVAL,
Utbildningsutskottets ordförande VT15

3.5.5 Gemensamma Studierådet (SRKår) HT14
Verksamhetsberättelse har inte lämnats in av ansvarig.
SARA GUNNARSSON,
Kårordförande 14/15

3.5.6 Gemensamma Studierådet (SRKår) VT15
SRKår hade en långsam uppstart under VT15 och det diskuterades vid ett flertal tillfällen att bordlägga frågan till
nästkommande verksamhetsår HT15-VT16.
Vi annonserade i kårnytt vid två tillfällen, Nr 5 & 6, 2015 under min period som ansvarig. Tidigare hade det gått
ut en gång under Alexanders signatur i Nr 33, 2014. Dessa utannonseringar av platser inom SRKår genererade
inga svar från studenter. Ett sista försök att locka folk till projektet gick igenom internationella avdelningen där
ett brev till samtliga masterstudenter registrerade fick ett utskick gällande kvalitetsförsäkran och integrering på
sektionerna. Där kom ett svar.
ANDERS PERSSON,
Utbildningsutskottets vice ordförande VT15

3.5.7 Internationella Studierådet (SRInt) HT14
SRInt har inte haft någon verksamhet. Mitt förslag är att man stryker detta ur styrdokumenten. Då det i nuläget
arbetas med utbildningsfrågor för internationella studenter på sektionerna, precis som för alla andra. Även om
detta arbete måste ses över.
RICKARD MÖLLER,
Vice kårordförande för internationella frågor 2014

3.5.8 Internationella Studierådet (SRInt) VT15
SRInt har inte heller under våren haft någon verksamhet. Jag instämmer därför i att SRInt bör strykas ur
styrdokumenten, som ett led i att integrera internationella frågor i alla delar av Kårens verksamhet.
LINNEA THÖRNQVIST,
Vice kårordförande för internationella frågor 2015

3.5.9 Hantering av studentrepresentanter
Likt tidigare år saknas det ett välfungerande system för hantering av studeranderepresentanter. I år har
undertecknat löst det genom att ge samtliga studierådsordförande tillgång till ett digitalt ark där de kan fylla i de
studenter som de valt att nominera till de organ som studieråden har nomineringsrätt till. Rutinerna kring hur
och när studieråden kan, bör eller ska rapportera in namn har varit oklar. Dessutom har den administrativa
bördan för undertecknad varit hög då studeranderepresentanter rapporteras in sporadiskt samt att det råder
missförstånd eller okunskap angående vem och när nya representanter vidarebefordras till respektive organs
ordförande. Detta problem har varit otroligt påtagligt då det gäller studeranderepresentanter till
institutionsstyrelser på grund av förvirring rörande bland annat vem som ska ta del av kontaktuppgifter samt
vilka mandat som besitts av vem (av doktorander, studenter men även naturvetenskapliga fakultetens
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representanter). Utbildningsutskottet har under våren genomfört stora ändringar i hur kontaktytorna mellan
kåren centralt och studeranderepresentanterna ska te sig vilket förhoppningsvis gör det enklare nästa år.
ALEXANDER PIETA THEOFANOUS,
Vice kårordförande för utbildningsfrågor 14/15

3.6 Organ på LTH
3.6.1 Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola
Under verksamhetsåret har Martin Persson, Rasmus Kjellén och Karolina Johansson representerat TLTH i
LTHs styrelse. Styrelsen har haft totalt fyra protokollförda möten under året och därtill ett styrelseinternat med
fokus på strategiska frågor.
Mycket av styrelsens fokus under året har upptagits av den ekonomiska situationen på LTH där stora besparingar
har varit nödvändiga för att hantera det ekonomiska läget på grundutbildningen. Under hösten 2014 arbetade
styrelsen aktivt med att nå en budget i balans genom omfattande besparingsåtgärder samt att utreda vilka effekter
detta skulle få på undervisningen.
Vid årsskiftet skedde stora förändringar i styrelsens sammansättning och även i LTHs ledning vilket präglade
inledningen på året. Michael Treschows förordnande som styrelseordförande löpte ut och han ersattes av
Charlotta Falvin. Majoriteten av lärarrepresentanterna i styrelsen och samtliga externa representanter byttes ut,
samtidigt som LTH fick en ny rektor då Viktor Öwall ersatte Anders Axelsson. Denna nya laguppställning gjorde
att styrelsens arbete tog en delvis annan inriktning med ökat fokus på strategiska frågor, vilket har varit en uttalad
ambition från den nya styrelsen.
Under våren har dock det fortsatta huvudsakliga diskussionsämnet i styrelsen varit just utbildningsekonomin där
det finns fortsatt stora utmaningar för att nå en budget i balans. Styrelsen har bland annat tagit del av och
resonerat kring konsekvensanalyser gjorda av institutionerna och LTHs kansli för att kunna överblicka
konsekvenserna av besparingarna. De besparingsåtgärder som beslutats kommer att märkas på
utbildningsprogrammen redan 2015. En ytterligare fråga som diskuterats under våren är den nya organisationen
för grundutbildningen som en arbetsgrupp på LTH ledd av prorektor Annika Mårtensson har arbetat med.
På det hela taget har det varit ett intressant år i LTHs styrelse som dock har präglats mycket av ekonomiska
frågor och besparingar och mindre fokus har varit på strategisk utveckling av LTH. Insatsen från oss som
studentrepresentanter i styrelsen har varit uppskattad av både LTHs ledning och övriga ledamöter i styrelsen,
vilket vi tar som ett gott betyg på vårt arbete.
MARTIN PERSSON,
Studentrepresentant i Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola 14/15

3.6.2 LTHs presidie
Tekniskt basår
Tekniskt basår hade inget intag under hösten 2014. Till hösten 15 är det planerat ett intag om 32 stycken
studenter. Under året har diskussionen om Tekniskt basårs vara eller inte vara dykt upp sporadiskt i presidiet.
Fysiska institutionen som idag ger TB vill inte göra det längre och ledningen har utrett huruvida regionen kan
finansiera alternativt ta sig an utbildningen. Ett uttalande från UKÄ som berörde tolkningen av Förordning
(2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor har väckt frågan om LTH ens får
lov att bedriva tekniskt basår. LTHs ledning har i presidiet försäkrat att Tekniskt basår kommer att bedrivas utan
problem under hösten 2015.
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Rektorsbeslut innan juluppehåll
Till det sista presidiemötet under hösten 2014 inkom det en uppsjö av rektorsbeslut som skulle tas. En del var
okontroversiella men de beslut som berörde föreskrifter för forskarutbildningen var de som var mest
kontroversiella. De hade inte beretts ordentligt. Eftersom skrivelserna faktiskt var bra och behövdes reserverade
inte Teknologkåren sig. Dock uppmanade vi ledningen att se över sina rutiner samt föra en mer aktiv dialog
rörande föreskrifternas betydelse. Denna dialogen hölls med representanter från LTHs ledning samt representant
från Doktorandsektionens studieråd.
Permanent stopp till Technology Management
Fram till hösten 2014 var Technology Management-avslutningen endast periodiserad trots att det uttryckligen
sagts i informella sammanhang att avslutningen inte kommer att börja igen. Efter påtryckningar från studieråden
drev Teknologkåren igenom att LTH skulle utlysa att utbildningen inte längre skulle ha något intag. Tanken var
att ett gemensamt ställningstagande skulle skrivas under av LTHs och EHLs rektor men i sista stund drog EHLs
rektor sig ur. Däremot finns det nu ett rektorsbeslut om att Technology Management har ett permanent stopp på
intaget - det är nerlagt.
Träff med skånska riksdagsledamöter
Under hösten 2014 arrangerade LTHs rektor ett möte mellan LTHs ledning samt en grupp riksdagsledamöter
från Skåne där undertecknad och VKOs Micaela Bortas närvarade. Mötet gick i regel ut på att tydliggöra behovet
utav ingenjörer i Skåneregionen.
Sänkt arvodering för studeranderepresentanter
Tidigare var det centralt, på LU-nivå, reglerat hur mycket som studeranderepresentanter kunde få som
arvodering för sina uppdrag. Därefter, med början verksamhetsåret 15/16, var det upp till fakulteterna själv att
inrätta bestämmelser. Detta i samband med LTHs nedskärningar resulterade i en stor förminskning av arvodet
för studeranderepresentanter, något som TLTHs representanter påpekade var ojämlikt eftersom övriga,
personals, arvode ej minskade.
ALEXANDER PIETA THEFANOUS,
Vice kårordförande för utbildningsfrågor 14/15

3.6.3 Utbildningsberedningen (UBB)
Utredning av högskoleingenjörsutbildningar
Under årets diskussioner rörande tekniskt basår har högskoleingenjörsutbildningarna tangerats. Två specifika
utbildningar har omnämnts som problematiska ur organisatoriska och ekonomiska sammanhang: väg- och
trafikteknik samt järnvägsteknik. Utöver de ska även Tekniskt basår granskas. Granskningen har efterfrågats och
ska förhoppningsvis “sätta campus Helsingborg” på kartan igen genom att utbildningarna revideras.
Anonyma tentor
Förra verksamhetsåret var det bestämt att LTH skulle införa anonyma tentor vid LTH. Innan det kunde
formaliseras och bli en realitet skulle en utredning göras rörande de tekniska och praktiska detaljerna kring ett
införande. Under slutet av hösten togs det ett beslut om vilket system, vilken omfattning och på vilket sätt som
anonyma tentor ska administreras. Tanken var att det skulle införas under omtentaperioden i augusti men blev
framflyttat till första ordinarie tentaperiod HT15.
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Programledningars konsekvensanalyser
Inför budgetåret 2015 efterfrågade LTHs styrelse en konsekvensanalys av samtliga institutioner som skulle
redogöra konsekvenserna för institutionernas grundutbildningsverksamhet då finansiering avtog med cirka 10%.
Som förväntat genomsyrades samtliga analyser av protektionism och domedagsprofetior. För att få skapa en
nyanserad bild utav det ekonomiska landskapet utövade TLTH påtryckningar i Utbildningsberedningen om att
även programledningarna skulle inkomma med konsekvensanalyser som skulle redogöra för programmets
konsekvenser, med avseende på genomströmning och måluppfyllelse, med utgångspunkt från institutionernas
konsekvensanalys. Tanken är att båda kategorier av konsekvensanalyser ska agera underlag för framtida
nedskärningar och planeringar av verksamhetsutvecklingen.
Psykosocial utredning
Enligt LTHs arbetsordning är det utbildningsnämnderna som har det övergripande ansvaret för studenters
psykosociala förhållanden. Enligt universitetets policies, riktlinjer och rättighetslista ska förhållandena för
studenter vara likvärdiga de för anställda som i sin tur innebär att psykosociala skyddsronder för studenter ska
göras. Detta har aldrig gjorts och tack vare ett gediget arbete utav VKOs lyckades TLTHs representanter driva
igenom att det för första gången någonsin ska göras en psykosocial utredning bland LTHs studenter.
Förhoppningen är att det blir rutin att varje år utföra en psykosocial skyddsrond bland studenterna. (Värt att
notera att skyddsrond och utredning i detta sammanhang inte åsyftar samma sak.)
Fördelning av kvalitetsmedel
Under verksamhetsåret blev LTH tilldelade ungefär 7,5 miljoner kronor från UKÄ som belöning för att tre av
utbildningsprogrammen stycken hade fått ”Mycket hög kvalitet” i UKÄ:s nationella utvärderingar. Efter
diskussioner och påtryckningar i UBB avsattes två miljoner kronor till specifika satsningar varav resterande
pengar utlystes till LTHs organisation som kunde ansöka om medel. Undertecknad satt med i arbetsgruppen som
utarbetade kriterierna för utlysningen. Därefter satt Erik Molin och Linnea Thörnqvist som
studeranderepresentanter i bedömargruppen som bestämde vilka kvalitetshöjande projekt som skulle få
pengarna. Projekten startar till HT15 och behandlar kvalitetsaspekter som överlappar med ämnen såsom etik,
progression, laborationsverksamhet, pedagogik och digitala verktyg i utbildningen.
Kriterier för tilläggsmeriter vid utbytesstudier
LTHs internationella avdelning har under åren överbelastats i och med det ökade intresset för utbytesstudier.
Detta i samband med att LTHs kansli också drabbades utav LTHs nedskärningar innebar att inga ytterligare
resurser kunde tillsättas och istället var avdelningen tvungen att prioritera bort vissa arbetsuppgifter. I samråd
med VKOi:erna (HT14/VT15) framställdes nya kriterier för tilläggsmeriter för utbytesstudier som därefter
klubbades i utbildningsberedningen.
ALEXANDER PIETA THEOFANOUS,
Vice kårordförande för utbildningsfrågor 14/15

3.6.4 Forskningsberedningen
Forskningsberedningens uppgift är att bereda forsknings- och forskarutbildningsfrågor åt LTHs ledning samt åt
dess styrelse. Under läsåret 2014/2015 har Doktorandsektionen haft tre ordinarie representanter i
forskningsberedningen och TLTHs vice kårordförande med ansvar för utbildning, Alexander Pieta Theofanous,
har ibland deltagit som suppleant. Forskningsberedningen har ungefär 9 möten per år, dvs. ungefär ett i månaden
med uppehåll över sommaren, och dessa infaller i regel kort efter mötena i de tre forskningsnämnderna där vissa
frågor bereds inför forskningsberedningen. Doktoranderna är representerade även i forskningsnämnderna samt i
LTHs styrelse, men forskningsberedningen är i de flesta fall den instans där det är lättast att föra fram åsikter och
påverka.
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Sedan en tid tillbaka finns det en stående punkt på dagordningen för forskarutbildningsfrågor då
doktorandrepresentanterna har möjlighet att ta upp aktuella frågor. Exempel på frågor som
doktorandrepresentanterna har fört fram under året är bristen på översättningar till engelska av viktiga dokument
(föreskrifter, studieplaner, m.m.) och webbsidor samt bristen på beredning av ett stort antal beslut som avgående
rektor fattade i december 2014. Det senare påpekandet ledde till en genomgång av ett antal föreskrifter för
forskarutbildningen där doktorandrepresentanterna deltog och fick gehör för sina kommentarer. Andra viktiga
frågor för Doktorandsektionen som har behandlats i forskningsberedningen under året inkluderar hantering av
konflikter mellan doktorand och handledare (resulterade i riktlinjer); förbättringar av den nya LTH-gemensamma
kursdatabasen för doktorandkurser; arbetet med årsrapporter för forskarutbildningen; samt strategiska
prioriteringar för LTH. Arbetet med kvalitetssäkring av forskarutbildningen, som sammanfattas i årsrapporterna,
är fortfarande under utveckling. För 2013 testades en ny modell, med kvalitetsdialoger med de ansvariga för
forskarutbildningen ute på institutionerna. Med anledning av UKÄs kommande nationella utvärdering av
forskarutbildningen har dock en ny modell, som bygger på UKÄs förslag till självvärdering, valts för 2015.
Förutom hur LTH ska förbereda sig för UKÄs utvärdering, har möjligheterna att tilläggsfinansiera
stipendiedoktorander vid LU och det kommande förslaget till ny organisation av forskarutbildningen och
forskningen vid LTH varit de stora frågorna i forskningsberedningen under läsåret 2014/2015. Frågan om en
elektronisk databas för individuella studieplaner har, åtminstone i väntan på LUs utlovade variant, lösts med att
alla doktorander nu får använda EITs databas. Doktorandsektionen anser att det är en, under omständigheterna,
bra lösning och det verkar generellt fungera bra. Två förslag till dokument som dök upp och försvann under året
var Anders Ahlbergs (studierektor för LTHs gemensamma doktorandkurser) ”Code of Conduct” samt Björn
Bergenståhls (ordförande för FN2) ”Krav på avhandlingar”. Det första dokumentet ska vara ett slags avtal
mellan doktoranden och handledarna som anger de etiska reglerna för förhållandet dem emellan. Med undantag
för några formuleringar, är Doktorandsektionen försiktigt positiva till ”Code of Conduct”. Det är dock oklart
vad som hände med det. Det andra dokumentet har motarbetats starkt, främst av doktorandrepresentanterna i
FN2, men även av de i forskningsberedningen. Doktorandsektionen ser det som olämpligt att försöka kvantifiera
omfattningen hos en avhandling och att sätta upp detaljerade regler för vad som ska ingå. Förhoppningsvis
återses ”Krav på avhandlingar” inte i någon form.
Kommunikationen med både den avgående ledningen under höstterminen 2014 och den nytillsatta under
vårterminen 2015 har generellt fungerat bra. Doktorandrepresentanterna har ofta fått stöd för sina förslag och
åsikter, inte minst från Anders Ahlberg och Camilla Hedberg (LTHs kansli). Förslagen och åsikterna som har
framförts har främst förankrats genom arbetet i studierådet. Studierådet är ett utskott under Doktorandsektionen
och samlar alla doktorandrepresentanter i LTH styrelse, forskningsberedningen, forskningsnämnderna samt
eventuella arbetsgrupper eller kommittéer. Kommunikation med TLTH sker i första hand genom att vice
kårordförande för utbildningsfrågor deltar i studierådsmötena. Dessa månatliga möten hålls, om möjligt, efter
forskningsnämndernas möten och före forskningsberedningens möte. En gång per termin eller år anordnas ett
möte med institutionsrepresentanterna för att förankra de viktigaste frågorna längre ut i organisationen och få in
förslag på frågor att driva. Under vårterminen 2015 har både ordföranden och vice ordföranden för Lunds
Doktorandkår (LDK) och Doktorandombudsmannen (DOMBen) bjudits in till förlängda studierådsmöten.
Ordföranden för studierådet deltar också i Doktorandkommitténs möten där DOMBen och representanter från
LDK samt LUS möts för att diskutera universitetsövergripande doktorandfrågor.
KAROLINA JOHANSSON,
Studentrepresentant i forskningsberedningen 14/15

3.6.5 Infrastruktur och biblioteksberedningen (IBB)
Eftersom att Infrastrukturberedningen består av alla husprefekter, infrastrukturansvarig samt rektor på LTH så
har denna ledningsgrupp haft en naturlig koppling till Skyddsombudskollegiet. Kåren har fungerat som en
självklar koppling mellan studenterna och LTH och många frågor har bollats däremellan. Frågor som
studieplatser, mikrovågsugnar och missbruk av lokaler har varit uppe på dessa möten. En av de hetare frågorna
som har varit uppe har handlat om de stora problem med eduroam som råder i vissa hus på campus. Kåren satte
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då ihop ett klagomålsformulär som fick stort genomslag och uppmärksammandes av både LDC (som ansvarar
för eduroam på universitetet) och av Lundagård. Lundagårdsartikeln lyfte vikten av studentinflytande och gav
kåren bra publicitet. LDC fick ta del av alla 734 klagomål och har nu lovat insatser på LTH för att förbättra
uppkopplingen i flera hus.
MICAELA BORTAS,
Vice kårordförande för studiesociala frågor 14/15

3.6.6 Ledningsgruppen för jämlikhets-, likabehandlings- och mångfaldsarbete
(JäLM)
Gruppen har ofta haft många strategiska likabehandlings- och mångfaldsfrågor på agendan vilket inte har gjort
gruppen så produktiv. En hel del bidrag/stöd har delats ut till diverse projekt och organisationer som arbetar
med frågor i gruppens tema. Gruppen bidrog till exempel i stor utsträckning till kårens likabehandlingsevent
vilket möjliggjorde föreläsningen med Nour. I övirgt har gruppen varit lite ostrukturerad men kårens
studentrepresentanter har uppmärksammats och uppskattats mycket. Samarbetet tycks ha blivit självklarare och
tydligare än någonsin vilket är väldigt värdefullt och roligt. Doktorandrepresentanterna har dessutom ökat i antal
från en till två från och med det nya verksamhetsåret vilket var precis det som gruppen önskade då stor
ojämställdhet råder bland professorer och till viss del forskare på LTH. Gruppen råder fortfarande av en liten
identitetskris på grund av att den är så ny men kommer troligtvis finna sin plats i organisationen så småningom.
MICAELA BORTAS,
Vice kårordförande för studiesociala frågor 14/15
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4.1 Näringslivsutskottet – TLTH näringsliv
Näringslivsutskottet har under senaste året arbetat mycket med att behålla de relationer som fanns och förvalta
dem för ett långsiktigt samarbete. Detta har gjorts i första hand genom att ringa företag vi redan har kontakt med
och säkerställa att vi har rätt uppgifter, se om de är intresserade inom snar framtid samt anteckna detta för
framtida arbete. Utskottet har uppskattat denna typ av kontakter då de får en personlig kontakt till företagen
istället för att bara sälja på dem en massa saker. Vi tror att sådant leder till bättre relationer och i längden bättre
evenemang och samarbeten.
Något som vi arbetat på och som är viktigt för att utskottet ska lyckas år efter år är att göra olika typer av
sammanhållningsevent och utbildningar. Detta har gjorts under året och varit mycket uppskattade, framförallt då
många i utskottet var nya inför året. Utskottet har utbildats i sälj och även en del i gruppdynamik. Under året har
utskottet gjort över 40 event av blandad karaktär. Dessutom har vi dragit igång ett nytt projekt som tagit mycket
tid och energi under våren. Detta event är Innovation Week som blev mycket uppskattat. Under veckan hade
utskottet ordnat med tre inspirerande lunchföreläsningar, en kvällsföreläsning samt en mingelpub. Allt för att
främja innovation och entreprenörskap bland våra medlemmar. De utvärderingar vi skickade ut visar att veckan
var mycket uppskattad och att våra medlemmar gärna ser det hända fler gånger. Dock var Innovation Week
aldrig något vinstbringande projekt i form av inkomster.
ERIK ALSTERSJÖ,
Näringslivsansvarig 14/15

4.2 ARKAD HT14
Under sommaren lades mycket fokus på planering av kommande höst allmänt förberedelsearbete. Under den
tidiga delen av hösten lades fokus framförallt på två saker: katalog och fullständig anmälan. I slutändan blev
katalogen klar i god tid och målet med 150 företag uppnåddes vilket också var fler än tidigare år, och båda saker
är någonting som jag är väldigt nöjd med.
Under senare del av hösten lades fokus mer på genomförandet av mässan, vilket ledde till en väldigt intensiv
period för hela projektet som avslutades med en mässa i november. Min uppfattning är att Arkad 2014 som
helhet var väldigt lyckat, ur både engagerades, studenters och företagens synpunkt. Några förändringar från
tidigare i år innebar bland annat att gasquen genomfördes med en ny budget, att Arkad Awards Alumn
genomfördes för första gången och att utvärderingarna efter och under mässan förnyades och förbättrades.
Dessa förändringar upplever jag blev väl genomförda och var positiva för projektet.
Efter mässan lades fokus framförallt på avslut, fakturering, överlämning och ekonomisk uppföljning. Även ur en
ekonomisk synpunkt har Arkad 2014 uppnått målet och gått bra ekonomiskt och sammanfattningsvis tycker jag
att mässan har varit väldigt lyckad i både resultat och genomförande.
LINNÈA GERHARDSSON,
Projektledare ARKAD 2014

4.3 ARKAD VT15
Mitt arbete med ARKAD började i januari, och initialt var fokus rekrytering av projektgruppen och
huvudsamarbetspartners. Jag valde i år att ändra strukturen för projektgruppen och la till en till företagsansvarig
då trycket på denna var alldeles för stort. IT-ansvarig och Systemansvarig blev nu två IT-ansvariga som kommer
jobba gemensamt med allt IT-relaterat. Jag fick tidigt klart ÅF som en huvudsamarbetspartner, vilket bland annat
innebär att de kommer synas i all marknadsföring som vi gör och kommer att ha flera events under hösten.
Senare under terminen fick jag även bra kontakt med Telavox som kommer vara en sponsor för Gasquens
eftersläpp. Denna vår infördes även ett nytt anmälningssystem för utställarna som kommer att både spara tid för
oss och för våra utställare.
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Tidigt under våren lades mycket fokus på överlämning och kickoff med projektgruppen och att sätta in dem i sitt
arbete. Projektgruppen har haft möte cirka varannan vecka under hela våren och har totalt haft sex stycken
möten. När gruppen precis satts ihop så åkte de på utbildning i Linköping, ARG-ageddon. Vi har under våren
prioriterat teambuilding av gruppen väldigt högt, och vi har haft flera olika teambuildingaktiviteter, bland annat
en teambuildinghelg, middagar och andra roliga saker utanför projektets ramar. Vi har också haft en utbildning
(självkännedom och gruppdynamik) med ACANDO som var väldigt uppskattad.
Under den senare delen av våren har det lagts mycket fokus på företagens inledande anmälningar till mässan
samt rekrytering av chefer. Vi har lagt till en chefspost för Gasque, en för logistik och två för IT för att
ytterligare kunna utveckla mässan. Vi har lagt stor fokus på internationalisering genom att översätta all
information på hemsida och katalog.
ANITA TRAN,
Projektledare ARKAD 2015

4.4 IAESTE – LUND
Hösten
Då så gott som samtliga IAESTE-medlemmar avslutat sin tid i organisationen innan sommaren var vi endast fem
stycken helt nya som startade upp hösten. Fyra av oss åkte till Irland på en stor IAESTE-konferens där vi lärde
oss väldigt mycket om hur vi skulle starta upp och driva organisationen i Lund. När vi väl kommit hem till
Sverige så startade vi upp en intensiv rekryteringsprocess för att få in några medlemmar till. Vi stod bland annat
på kårestivalen, höll ett lyckat infomöte i Pepparholm och delade ut kaffe på skolan så att vi kunde få ihop en bra
kommitté som kunde börja strukturera upp arbetet. Då samtliga var väldigt nya så var vi tvungna att starta upp
från början vilket tog en hel del tid men gick lätt få alla var taggade och motiverade. Vi höll även andra
marknadsföringsevent under hösten så som en pub där vi informerade om oss och höll ett på spåret quiz,
marknadsförde oss i samband med utbytesstudieinformationen samt stod på mässor (ARKAD och
Mediconmässan).
Vi startade även upp jobraisingen ordentligt och började etablera en kontakt med företag som inte kontaktats på
ett tag. För att inte bara ringa runt till företag på måfå startade vi även upp kontakter med bland andra Medicon
village och Ideon för att komma i kontakt med deras företag. Detta visade sig effektivt då vi bland annat fick stå
på Medicon villages arbetsmarknadsmässa och marknadsföra oss för företag och studenter. Några i gruppen
gjorde även företagsbesök för att informera ytterligare.
För att stärka gruppdynamiken hade vi även film och chillkvällar där vi hängde och ibland hade utbildningar.
Hösten avslutades med ett gediget planeringsarbete för att lyfta organisationen ytterligare till våren och vi
bestämde att vi skulle dela upp oss i utskott för att lättare kunna organisera upp arbetet.
Våren
Våren inleddes med att vi lade upp en planering för event och händelser under våren och satte även upp
specifika utskottsmål för vad de olika utskotten skulle få gjort. Året inleddes med en gedigen
marknadsföringskampanj för att informera om alla platser som kommer upp på hemsidan i februari. Vi stod på
en mängd olika mässor på skolan och visade vilka platser vi hade ute. I slutet av februari anordnade vi även det
nationella mötet här i Lund där representanter från alla olika lokalkommittéer kom till oss för att utbildas och ha
det trevligt tillsammans.
Andra marknadsföringsevent var en pub där vi lagade mat och höll en musikquiz, informationsmöte i
kårhörsalen samt att vi gick runt och delade ut kaffe på campus.
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På jobraisingfronten hände det också väldigt mycket då vi fick till stånd ett samarbete med både Medicon village
och Ideon vilket ledde till att en från IAESTE Sverige höll ett informationsseminarium för intresserade företag.
Vi fortsatte även att hålla kontakten och kontakta nya företag under våren vilket resulterade i tre platser.
Efter mässorna höll vi ännu en rekryteringsprocess för att fylla upp för de som kommer att lämna organisationen
till hösten.
Som teambuilding åkte en del av gruppen till Köpenhamn och gick på Tivoli och vi hade även en skifteskväll där
vi badade pool och hade det trevligt. Eftersom det kommer att komma en praktikant under sommaren så var det
även ett jobb med att planera inför det (bankärenden, boende och dylikt).
Överlag så kan man säga att vi har försökt bygga upp en hållbar struktur så att det inte ska dö ut igen som det
gjorde i våras. Vi har utökat arbetet med kåren och även startat utskott så att arbetet blir med kontinuerligt och
systematiskt. Vi har även startat ett alumniarbete som går ut på att dokumentera personer som varit med i
kommittén tidigare år.
JENS BODELSSON,
Ordförande IAESTE 14/15
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5.1 Aktivitetsutskottet HT14
Under hösten har en del större evenemang genomförts i samarbete med Aktivitetsutskottet. Här listar jag både
större projekt och egna evenemang.
Puben Puben
Under våren startades en kontinuerlig pubverksamhet upp under kåren. Denna pubverksamhet fortsatte även
under höstterminen. Nu med ett publag som stod för verksamheten. De har samarbetat väldigt mycket med
andra delar av kårens verksamhet för att anordna olika temapubar, till exempel med utbildningsutskottet och
IAESTE. Antalet besökare på pubarna har varierat väldigt mycket beroende på vad det är för tema. Jag har
däremot fått uppfattningen av att det varit en stor bredd på de som besökt pubarna vilket delvis kan bero på
olika teman.
Jubileumsbalen
Teknologkåren valde att fåra sitt 30 år jubileum som kår under hösten , då lundakarnevalen arrangerades under
våren 2014. Ett i sig strategiskt val men som inte föll 100% ut då det istället hamnade samma månad som GA
balen och Gåsa festen, utöver detta var jubiléet i det stora hela ett lyckat projekt. Under veckan så arrangerades
flera evenemang som relaterade till jubiléet, kanske dock något få projekt som relaterade till mer än fritid.
Jubileumsbalen går till historian som en av de mest lyckade baler i TLTHs historia, bortsett från det ekonomiska
resultatet. Balen marknadsfördes kraftigt redan under nollningen vilket ledde till ett stort intresse. Utöver de cirka
200 personer som anmält sig, från anmodningarna så såldes 250 biljetter på släppet slut på ca en timme. Detta
mycket tack vara en stark marknadsföringskampanj som resulterade i ett högt intresse för balen.
Nyårsbalen
Ytterligare en bal anordnades av Teknologkåren under hösten, den traditionella nyårsbalen. Efter ett års uppehåll
kom balen tillbaka med dunder och brak. I år ändrades konceptet delvis då det istället blev en buffé som
serverades på grund av svårigheten att hitta jobbare under nyår. För att få upp trycket på eftersläppet söktes
tillstånd till allmänheten. Konceptet fungerade väldigt bra och de flesta förköpsbiljetterna till eftersläppet sålde
slut. Även själva middagen var välbesökt med över 200 personer. Genom originella lösningar på underhållning
och nedskärningar av andra kostnader gick balen bra ekonomiskt.
Welcome Party
I början på hösten genomfördes som vanligt Welcome Party för alla de nyanlända utbytesstudenterna på LU.
Det anordnades av Aktivitetssamordnare tillsammans med Internationellt ansvarige. På festen jobbade alla
heltidare men även taggade styrelsemedlemmar samt andra jobbsugna personer. Temat för kvällen var
vikingatema och vi fortsatte traditionen med mössor för de jobbande med vikingahjälmar. Biljetterna sålde som
tidigare sommar Welcome Party slut. Barresultatet blev lite sämre än tidigare år. Det kan ha berott på att vi
serverade gratis alkoholfria drinkar till gästerna då biljettpriset är väldigt högt.
Pubrunda
AktU- och Sexkollegiet fortsatte med den numera traditionsenliga pubrundan på LTH som vi försöker anordna
en gång per termin. Pubrundan under hösten blev inte lika välbesökt som den under våren men alla pubar gick
plus eller plus minus noll. De som anordnade pubrundan verkade vara väldigt nöjda och vi hade allihop en
gemensam efterfest på Lophtet som under våren.
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Examenshögtid/Fanborgen
Under nollningen har fanborgen varit väldigt aktiv. De deltar gemensamt vid tre olika evenemang och blev en
sammansvetsad grupp. De verkar ha varit väldigt nöjda med upplägget som vi har haft under hösten.
Examenshögtiden fungerade också smidigt och vi hade som vanligt gemensam middag efteråt med utgång på F1
Röjs klubb i Gasque för de som ville.
F1 Röj
Evenemanget har i år liksom året innan varit välbesökt. De har satsat på att göra mycket PR under nollningen. I
höstas var det även första året som tävlingen kunde genomföras med två välfungerande planer, detta gjorde
lördagen väldigt lyckad. Av de ekonomiska resultat som är redovisade ser det ut som att det har gått bra även
ekonomiskt.
Sångarstriden
Sångarstriden 2014 tog plats i AF-Borgen den 6 november, och var framför allt en bra show.
Ett par saker gjorde att Sångarstriden inte riktigt kan ses som ett lyckat företag, och de går till stor del in i
varandra.


Ekonomiskt: Kanske det mest påtagliga bakslaget var att Sångarstriden 2014 gick långt under budget.



Besökarantal: Alldeles för få personer kom och tittade på föreställningen. Utöver att detta bidrog till det
ekonomiska problemet, med uteblivna biljett- och barintäkter, så minskade det medlemsnyttan (Vi gör ju
showen dels för att folk ska få delta, men också för att underhålla medlemmarna som går)



Medverkandeantal: Samtliga sektioner utom M, D och Dokt deltog, men även bland vissa av de
deltagande sektionerna kunde engagemanget varit större, se parentesen ovan. Detta var till stor del på
grund av att den nya läsårsindelningen placerade det traditionella SåS-datumet veckan efter tentorna.



Antal ansvariga: Rekryteringen till projektet gick dåligt, vilket ledde till stor stress hos de ansvariga.

De flesta av de här problemen var en direkt följd av att tävlingen var i AF-Borgen, de har en hög och
svårförutsägbar hyra och högt bokningstryck som tvingade oss att välja ett suboptimalt datum.
För de som var där var showen rolig, och det var väldigt många som tittade på livestreamen. Med de
förändringar som är planerade för nästa år så är en viss optimism befogad.
NINA CASTOR,
Aktivitetssamordnare 2014

5.2 Fria föreningar HT14
De fria föreningarna har i år haft ett gott samarbete med nollningen genom att kunna visa upp sig på
kårestivalen. Förhoppningsvis har det resulterat i fler medlemmar för föreningarna då det framkom under ett
möte som anordnades i våras att vissa hade problem med lågt medlemsantal. Vi fick även in en ny förening
under hösten, Enineering World Health.
NINA CASTOR,
Aktivitetssamordnare 2014
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5.3 Aktivitetsutskottet VT15
Corneliusbalen
Ansökan för att bli med i balgruppen skede runt slutet av december och första veckan i januari. Valprocessen
skedde under hela januari och svar till sökande kom den 29 januari. fem personer blev rekryterade.
Sittningsansvarig, lunch/sexaansvarig, design, eftersläppsansvarig och jobbaransvarig. Det första mötet hölls den
4 februari, där man gick igenom arbetsfördelning, kontaktstrategi, stora punkter, kickoff och initiala idéer för
balen. Inga stora beslut, mest bara att gå igenom de som komma ska.
Två stycken hoppade av balgruppen. Sara F kontaktade Desirée 2 veckor efter första mötet och Sara A två dagar
efter det. Två veckor efter det första mötet hölls möte nummer två. Spikande av deadlines sattes, dock väldigt
löst, till exempel när olika omkringliggande event skulle ligga till balen, dock blev det inte så många av dessa.
Möten försöktes hålla en gång i veckan Alla hade saker att göra efter mötena, man gjorde det som var mest
nödvändigt för stunden. Fixa anmodan, leta efter eftersläppsartist, ta fram menyförslag, designa affischer och
skriva jobbar ansökningsblanketer var bland de första som vi gjorde.
Balmästaren förde kontakt med artist och storband till eftersläppet. Också mycket text och slutgiltiga beslut
gällande allt.
Arbetet med Corneliusbalen 2015 påbörjades i december månad av vald balmästare Sara Fremlin. Ytterligare fem
personer rekryterades till en projektgrupp för balen.
puben Puben
Under vårterminen har ett antal pubar hållits i Cornelis under namnet ”Puben Puben”. Dessa har varit
uppskattade och ofta välbesökta. Varje pub har haft ett eget tema, så som ”Tapas”, ”Förfest” eller ”Italienskt”.
Även samarbeten med föreningarna IAESTE och Ingenjörer utan gränser har genomförts där de har bidragit
med jobbare och i viss mån marknadsföring. Tyvärr har dessa pub-samarbeten inte verkat vara lika populära som
de ”vanliga” pubarna.
Publaget har bestått av tio personer där ungefär hälften sköter köket, någon serverar samt resterande tar hand
om bar och insläpp. Detta har fungerat väldigt bra då man har kunnat komma och gå om man har föreläsning,
möte eller annat inplanerat. Dessutom behöver man sällan vara ensam på någon ”station”.
Planering, inköp, marknadsföring och annat har påbörjats ungefär 1-2 veckor innan puben. Inför i princip varje
pub har också maten provlagats tillsammans med publaget.
Under vårterminen skapades en Facebook-sida för puben Puben där event kan skapas och spridas. Utöver
Facebook sker informationsspridning via sektionernas veckobrev, Teknologkårens Kårnytt, toablad samt
affischering. Den kommunikationskanal som upplevs mest effektiv är dock Facebook.
Sångarstriden
Arbetet med Sångarstriden kom igång tidigt under vårterminen då diskussioner om lokal och datum pågick
mellan Generalen, Aktsam, före detta General och Pedellen på Kåren. Det beslutades att vara i Kårhuset den
21/11. HUT har därefter involverats i diskussioner om ridå, Gasque vs Aulan, med mera. Därefter har
Generalen träffat förmän på sektionerna, diskuterat tankar om hösten med dessa och mailat ut regler.
Inspektorerna har meddelats om datumet. En projektgrupp har satts ihop med nästan alla poster tillsatta och
medlemmarna i gruppen har träffats på en kickoff.
Under hösten planeras att genomföra Sångarstriden med visionen att alla delaktiga ska ha så roligt som möjligt.
Det finns en idé om att hålla en lagfest för sektionerna innan Sångarstriden, och efteråt kommer det att hållas en
tackfest för alla som hjälpt till att genomföra evenemanget. Projektgruppen kommer att dra igång arbetet
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ordentligt till hösten och träffas regelbundet. Samarbeten kommer finnas med bland andra Aktsam, Näringsliv,
HUT och sektionerna.
Proud Tech
Freddy Larsson meddelade under våren att han ville dra i Proud Tech å Kårens vägnar. Trots att detta
påbörjades relativt sent under vårterminen har han hunnit anordna en Pub Proud 20/5 samt ha ett Proud Techtält under Lundapride 23/5. Kring Pub Proud fanns även ett samarbete med Stolt i Lund som var där och
marknadsförde Lundapride, superkul!
F1röj
Året börjar med att vi blir valda och ganska omgående åker på kickoff på Utmaningarnas hus, kort därefter åker
vi på inspirationsresa och skifte till Linköping och DÖMD.
Just valprocessen av F1röj var lite svår att övervaka, framför allt för att jag upplever det svårt att tolka
styrdokumenten i hur den faktiskt skall gå till. Till nästa val av ledningsgrupp hade jag velat ha styrelsens input
kring hur det faktiskt borde gå till för att upprätthålla transparens och demokrati.
Den 11e april jobbar vi på tackfest för arbetare under F1-Röj 2014 och den 14e maj jobbar vi på JFF'en. Sent
under vårterminen presenteras en preliminär budget för Aktsam. Det bestäms också sent på våren att vi kommer
hjälpa till NollU under nollningen genom att rodda teknik under Nollehelgen. Löpande under våren har möten i
olika form ägt rum för att spåna och arbeta i huvudsakligen förebyggande syfte inför hösten, exempel;


Skaffa arbetare till sittningar under F1-Röj



Utvärdera huruvida spelplanen behöver renovation (det behöver den)



Boka lokaler



Uppdatera hemsidan

Under våren har också de flesta ansvarsområden haft utvecklingssamtal med Projektlekare för F1-Röj 2015 samt
överlämningsmöten med sin respektive föregångare. Under sommaren har vi haft en workshop i Linköpings
skogar.
Sammanfattningsvis har första halvan av F1-Röj 2015 bestått av mycket spånande samt förebyggande arbete för
att hösten skall bli så smidig som möjlig.
Danskurser
Under vårterminen 2015 anordnades:


Buggkurs nybörjare: 7 tillfällen x 1.5 timmar. Cirka 60 deltagare. Robert Björk och Sofie Andersson var
kursledare.



Buggkurs fortsättningskurs: 7 tillfällen x 1.5 timmar. Cirka 40 deltagare. Robert Björk och Sofie
Andersson var kursledare.



Foxtrot nybörjare: 2 tillfällen x 4 timmar. Cirka 20 deltagare. Hans Larsson och Ditte Hallengren var
kursledare.



En sittning för samtliga deltagare anordnades i slutet av terminen. Cirka 60 deltagare.
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Efter julen omstrukturerades föreningen och posterna: dansmästare (övergripande ansvarig),
informationsansvarig, nyckelväcktare (ansvar för lokaler vid kurstillfällen) och fest-prisse (sittningsansvarig)
infördes.
Under verksamhetsåret har arrangörerna haft problem med en kursdeltagare och vice kårordförande Micaela
Bortas, aktivitetssamordnaren Gustav Seemann, avdelningschef programservice Bodil Ryderheim och
säkerhetsansvarig för LU Håkan Jönsson har kontaktats och tillsammans med arrangörerna för kurserna kommit
överens för en plan hur ansvariga ska hantera frågan.
Affischer för marknadsföring har beställts hos informationsansvarig David på Kåren. Lokalen för kurstillfällena
och sittningen har bokats av Pedellen. Vice kårordförande Micaela och Aktivitetssamordnaren Gustav har varit
delaktiga då ansvariga för kurserna haft problem med deltagare.
Höstens verksamhet kommer likna hösten 2014. Eventuellt kommer en kurs i någon annan dans också
anordnas.
Tandem
Arbetet med tandemstafetten inleddes tämligen omgående under min mandatperiod. I december kom ett mail
som talade om vilka datum som var aktuella för tandemstafetten. I början av februari kom den första övriga
informationen från Kuratorskollegiets IdrottsKollegie (IK). Nästa år vore det bra att ligga på IK bland det första
man gör som Aktsam, för att kunna informera sektionerna i god tid. Jag upplevde i år att informationen generellt
kom oss tillhanda ganska sent.
Inledningsvis var det tänkt att Idrottsutskottets ordförande skulle vara tandemgeneral på TLTH centralt. På
grund av att han planerade att vara bortrest stora delar av lp4 föll den idén. Aktsam tog istället det samordnande
ansvaret i väntan på att vi skulle hitta någon annan som ville dra i det från vårt håll.
Traditionellt hjälper TLTH IK med tekniken under tandemstafetten, vilket vi ämnade göra även i år. Erik Molin
hade anmält intresse att samordna teknikbiten från TLTHs håll, varpå han tilldelades ansvaret att vara teknikchef
innan vi började diskutera avtal och andra detaljer med IK. Erik Molin samlade under våren ihop ett gäng på åtta
personer som utan anmärkning löste allt TLTH hade åtagit oss kring teknik kring tandemstafetten.
Med hjälp av AktUkollegiet sammanställdes kontaktuppgifter till samtliga sektioners tandemgeneraler.
Den inledande informationen från IK var i många fall otydlig och bristfällig, varför jag kallade till ett möte
mellan Aktsam, teknikchef, IKs ordförande samt IKs vice ordförande i mitten av februari. Med gamla avtal som
underlag diskuterades ett avtal för 2015 fram successivt. Det tog lång tid innan avtalet till slut undertecknades av
berörda parter. Detta berodde dels på att vi inte var överens om hur många bussar TLTH skulle få deltaga med,
dels på att IK krävde att alla firmatecknare var tvungna att närvara fysiskt vid undertecknandet. I slutändan fick
TLTH möjlighet att åka med fyra bussar.
Som en skänk från ovan uttryckte så småningom två tandemgeneraler på sektionerna intresse att hjälpa till att
samordna tandem även från Kårens håll. Från slutet av februari skötte därför Elin Hanstorp (D) samt Marcus
Peterson (F) den största delen av planeringen å Kårens vägnar.
Kårhack
Kårhack arrangerades 10-12/4. Nästan 120 personer deltog under eventet. Projektgruppen upplevde svårigheter
med att bredda marknadsföringen, ty en majoritet av deltagarna var medlemmar i D-sektionen. Projektet gick
runt ekonomiskt.
GUSTAV SEEMANN,
Aktivitetssamordnare 2015
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5.4 Fria föreningar VT15
Allmänt
Kontakten med våra fria föreningar under våren har varit väldigt varierande beroende på vilken förening man
talar om. Jag har upplevt det som svårt att hålla bra kontakt med alla föreningar. Detta beror dels på att jag inte
har tagit mig tillräckligt med tid att undersöka omfattningen av deras respektive verksamheter och inte heller tagit
reda på vem som är kontaktperson i alla föreningar. Det beror även dels på att hela upplägget känns lite otydligt.
TLTH ställer nästan inga krav på våra föreningar, så det har sällan funnits naturliga tillfällen eller anledningar att
kontakta många av dem. Jag vet inte hur man skall komma till en bättre lösning kring detta, men jag tror att det
hade varit värt för till exempel styrelsen eller en arbetsgrupp att utreda hur vi vill arbeta mer strukturerat med
våra fria föreningar. Som sagt kunde och borde jag ha ägnat mer tid själv också, men är inte säker på att jag hade
rett ut det i alla fall.
De fria föreningar som jag har haft kontakt med följer nedan:
Teknologkårens idrottsförening (TIF)
(inklusive arbetet kring IdrU)
Av alla våra fria föreningar har jag haft mest kontakt med TIF. Det beror mycket på att jag tillsammans med
TIFs styrelse drev igenom ett förslag att föra TIF närmare TLTH i den mening att de ska ansvara för all vår
idrottsverksamhet, bland annat sammankalla kårens idrottskollegium och anordna en årlig idrottsturnering för
våra medlemmar. Det skulle kunna sammanfattas som att TIF ska ta över det IdrU tidigare hade. Detta var en
intressant process som jag tror kommer resultera i ett bättre utbud av idrottsaktiviteter för våra medlemmar än
vad IdrU har kunnat erbjuda på väldigt lång tid. Att det finns ett, istället för två, organ som pysslar med idrott jag
tror även att det på sikt bidrar till en större tydlighet i vår organisation.
TIF samordnade i vår ”Buffelhornet” som är en idrottsturnering öppen för alla medlemmar. Denna arrangerades
i samarbete med idrottskollegiet och ägde rum i Kårhuset med angränsande ytor. Arrangemanget avslutades med
en pub i Cornelis. Även kring Buffelhornet hade jag god kontakt med representanter från TIF.
Ingenjörer Utan Gränser (IUG)
IUG är de facto ingen fri förening på grund av byråkrati och annat mög, men efter dialog med styrelsen i början
av våren ska de betraktas som en fri förening. Jag har haft kontakt med flertalet personer från IUG i olika
ärenden. De verkar vara en ganska decentraliserad förening som arbetar mycket med olika projekt, för vilka olika
personer ansvarar.
IUG har vid två tillfällen fått ekonomiska medel av TLTH för att genomföra planerade event. De har vid flertalet
tillfällen frågat om bidrag, men endast vid dessa två tillfällen har jag avsatt medel från min projektkassa för
alkoholfria event. Anledningen till att just de två eventen blev sponsrade var att de stack ut i det att de riktade sig
mot TLTHs medlemmar och att vårt bidrag faktiskt skulle bidra mycket till IUGs verksamhet.
Gastronomiföreningen Allium vid Lunds Tekniska Högskola (Allium)
Allium är i skrivande stund vår yngsta fria förening. De har under våren anordnat några restaurangkvällar i
Cornelis. Kring dessa har jag haft kontakt med Allium och hjälpt till med exempelvis alkohol.
Lund Sustainable Engineers (LSE)
LSE har arrangerat ett antal så kallade etikpubar i Cornelis under våren. Kring dessa har jag haft kontakt med
berörda personer och hjälpt till med exempelvis alkohol. Jag var även med och träffade deras pubansvarige och
kollade att de inte hade några bekymmer eller frågor kring pubarna.
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LTH-kören
Jag har haft begränsad kontakt med LTH-kören. Jag blev dock kontaktad vid ett tillfälle med en fråga om
förvaringsutrymme för deras arkiv. Jag träffade deras ordförande och vi kom överens om att jag kunde avvara en
del av ett skåp i Corneliskorridoren. De har dock ännu inte utnyttjat platsen.
THV Lund (före detta Engineering World Health Lund)
Jag har haft begränsad kontakt med THV Lund. Jag har dock blivit kontaktad med en fråga kring hur de får
marknadsföra sig och liknande runt om på campus. Positivt att de i alla fall visste vem de skulle kontakta som fri
förening.
GUSTAV SEEMANN,
Aktivitetssamordnare 2015

5.5 Nollningsutskottet HT14
Under HT14 så anordnade NollU14 tillsammans med alla Phøs14 en Nollning. Detta gick i det stora hela väldigt
bra, även SVL var supernöjda och tyckte såklart att det var den bästa nollningen hittills.
NollU höll i kårens events och gjorde ett bra jobb. Det var mycket utvärderingar i deras ansvarsområden om hur
de tyckte att arbetet hade fungerat och det var många som kände att gruppen var väldigt spretig, då den var stor.
Alla höll med om att man borde testa att göra gruppen mindre, då själva planeringen av eventsen inte var så
tidskrävande, däremot så behövde man i så fall komma på en bättre lösning gällande arbetskraft till events.
Allmänt om nollningen och förändringar som gjordes:
Under nollningen skedde det såklart ett par avstängningar av phaddrar, men detta sköttes superbra av phøsen,
och vi hade för första gången ett 100% samarbete sektionerna emellan när det gällde kontrakten. De nya
kontrakten uppskattades väldigt mycket, sas det i utvärderingarna.
FlyINGs eftersläpp hölls i Helsingör år 2014. Det var extremt kaosigt under FlyING, men detta togs hand om
och reddes ut på en gång och allting löste sig, med en lärdom att inte ha efterfest i Danmark. Annars så tycker
de flesta att FlyING är ett superkul event och att det är kul att festa någonstans som inte är Lund/LTH.
Vi hade flyttat ED-discot till lördagen, detta var också otroligt uppskattat. Detta gjordes (lite pga policyn) men
mycket på grund av att ED-discot är en stor intersektionell fest, och vi ansvariga under 2014 kände att det kunde
vara skönt för nollorna att komma in lite på sektionerna och lära känna sina phaddergrupper och andra folk på
sektionen innan man går på en sådan stor tillställning. Den ersatte då även ET-slasquen och detta fungerade
också bra.
Kårestivalen var ett helt nytt event. Det lyckades mycket bättre än väntat, och i utvärderingar så tyckte man att
det kunde bara bli bättre nästkommande år och att man bör behålla det.
Draggningen flyttades och hölls i samband med INGvasion. Detta kändes OK enligt utvärderingarna, däremot
var det mycket kommentarer angående att ha ett stort eftersläpp mitt i allting annat som inte riktigt kändes att
det passade in. Draggningen i sig fick ett stort upplyft med skattjakten, och det var många som deltog och det
draggades ordentligt.
Regattareglerna ändrades. Alla tyckte att det gick bra, men att man skulle se över vad syftet med regeländringarna
var. (Vill man att folk ska kaosa loss och hoppa i samtidigt eller vill man ha det lite lugnare).
Vecka 0 hade begränsningar i tider och alkoholförtäring. Phøsen hade blandade åsikter om detta, men de allra
flesta tyckte att det hade gått ganska bra, och att man bör behålla begränsningar, men snarare göra om i
begränsningarna och låta varje år komma fram till tillsammans med SVL i hur de vill göra, och att det finns
bättre sätt att göra vissa aktiviteter på, så att det inte känns som att det "saknas" alkohol.
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Detta var första året man hade en officiell Vice Nollegeneral. Detta var extremt tacksamt under ett år med
mycket påtryckningar från LTH och andra håll, samt att detta gjorde så att vi verkligen kunde genomföra många
positiva förändringar. Det var bra att alltid kunna vara två, då det fanns många beslut att tas, många ställen att
vara på, många grupper att hjälpa, och otroligt mycket att göra. Under nollningen var det superbra att vi kunde
dela upp oss, på så sätt fick man även chansen att sova en hel natt (5 h), när den andra hade ansvar.
Vi skickade ut utvärderingsenkäter med phøsen till nollorna, och vi utvärderade med NollU14, Phøsen14, SVL
och ØPK14. VI hade även ett litet utvärderingssnack med OK14. Resultaten av dessa finns samlade hos
nuvarande NG. I stora drag så gick allting bra, små detaljer om förändringar finns att läsa ovan. Det finns mycket
att arbeta med framöver, vad som gäller integration in i studierna, LTHs alkoholkultur, events, hur mycket tid
man lägger ner på nollningen (både som ansvarig och som nolla) och om det är rimligt, utbildningar, kontrakt
och mycket mer.
ANNY ERIKSSON BERNHOLTZ,
Nollegeneral 2014

5.6 Nollningsutskottet VT15
I år har mitt största fokus varit att förändra om strukturen i utskottet för att få en starkare och mer
sammansvetsad grupp. Först och främst så halverade jag antalet personer i utskottet. Jag har därefter jobbat
mycket med teambuilding, gruppdynamik och olika typer av samarbetsövningar. Vi har också varit iväg en helg
tillsammans fylld med aktiviteter för att öka gemenskapen ytterligare. Nytt för i år är att till följd av det minskade
antalet utskottsmedlemmar så har alla varsitt ansvarsområde i år till skillnad från tidigare år då man arbetat två
och två per ansvarsområde. Vi har också haft fler långa möten kvällstid där vi har kunnat diskutera de olika
eventen, dels för att den ansvarige ska få feedback, tips och idéer men också att vi som grupp ska vara mer
insatta i de andra utskottsmedlemmarnas event. Detta för att man under nollningen ska kunna hjälpa varandra i
en högre utsträckning samtidigt som att om det kommer nollor, phaddrar med mera och ställer frågor så
kommer de få ett direkt, bra och korrekt svar oberoende på vem av øverstarna som tillfrågas.
Vi har fortsatt att arbeta med arbetsgrupper även i år, dock inte lika många som tidigare, också det på grund av
det minskade antalet medlemmar i utskottet. Vårens arbete har fungerat väldigt bra och blivit väldigt lyckat. Att
ha lagt mycket fokus på gruppen har verkligen gynnat utskottet då vi har blivigt en väldigt sammansvetsad grupp
med hög arbetsmoral och en gruppkänsla som är på topp.
Øverstarna har även i år varit med på alla de utbildningar phösen varit med på. Jag har också jobbat mycket med
phøsen för att jämställa dem och øverstarna. Det har också varit ett väldigt lyckat inslag då det verkligen har
fungerat som planerat. De har kommit mycket närmare varandra i år till skillnad från tidigare och jag hoppas det
är något som fortsätts jobba på då det underlättat arbetet mellan alla parter.
För att sammanfatta så har vårens arbete med utskottet fungerat väldigt bra och har tagit många värdefulla steg
framåt för att stärka vårt utskott. Vi har gjort många stora förändringar som har varit lyckade men behöver
fortfarande finslipas för att det ska bli helt optimalt, men jag känner mig stolt över förändringarna och vad de har
tillfört för oss under våren.
MARIE PETERSEN,
Nollegeneral 2015

5.7 BEST HT14
Höstterminen 2014 inleddes med ett möte där vi valde nya ansvariga för de olika posterna. På Kårestivalen stod
vi i ett tält för att informera nya studenter om BEST. Dessa bjöd vi in till ett introduktionsmöte till BEST som
hölls en vecka senare. För att locka nya medlemmar fanns vi också representerade på ARKAD där vi väckte
intresset för internationellt engagemang hos nyfikna studenter från olika sektioner. En stor del av de som nu är
aktiva inom BEST värvade vi under dessa tillställningar.
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Under större delen av terminen hade vi kontakt via e-mail med kårens generalsekreterare Elin Nordahl angående
dilemmat ifall LTH skulle kunna fortsätta ge BEST pengar för att anställa en lärare till den årliga sommarkursen
trots deras ekonomiska problem. Vi hade även två möten med Elin där vi pratade om detta.
Senare under terminen blev vi inbjudna till ett möte med diverse rektorer och personer ansvariga för
internationella verksamheter inom LTH. Där berättade vi om vad BEST gör så att LTHs ledning skulle kunna
fatta ett bättre beslut om finansieringen. På detta möte var också Rickard Möller från Teknologkåren med.
Beslutet LTH slutligen kom fram till var att vi skulle få pengar för att anordna en sommarkurs vartannat år,
något som tyvärr inte räcker i längden för oss eftersom den internationella BEST-organisationen kräver att alla
lokala grupper anordnar en kurs varje år med endast enstaka undantag.
Vid ett tillfälle hade vi ett möte med Jacob Adamowicz från teknologkåren där vi diskuterade huruvida BEST i
fortsättningen skulle vara en del av Teknologkåren och vad vi kunde göra för att förbättra samarbetet. Vi kom
fram till det finns en del aktiviteter som kåren anordnar som vi också skulle kunna ta del av, till exempel. är det
fördelaktigt för oss att vara med på utbildningar för funktionärer.
Hösten innefattade även två stora internationella BEST-möten dit vi skickade en representant från vår grupp. I
oktober ägde den nordiska regionens Regional Meeting rum i Aalborg. Där blev vi uppdaterade om de olika
delarna av organisationen, och förberedde oss för höstens största BEST-evenemang, President Meeting i Gdansk
som skulle inträffa i november. Under regionmötet fick vi även utbildning inom områden såsom att organisera
event och kontakta företag.
President Meeting, som detta året anordnades i Gdansk, är ett större möte där ordföranden från BESTs alla
lokala grupper träffas. Där utvärderas de olika kommittéernas arbete under det senaste halvåret och beslut om
hur organisationen ska utvecklas inom det kommande året tas.
Under 2014 har BEST i Lund ingått i ett samarbete med grupperna i Barcelona och Podgorica (huvudstaden i
Montenegro). I februari 2014 åkte medlemmar från Lund och Podgorica till Barcelona för att få ett kulturutbyte.
I juli månad anordnades en liknande tillställning i Podgorica och under hösten förberedde vi oss för att kunna
genomföra vår del av kulturutbytet i februari 2015.
OSKAR ERIKSSON,
President BEST HT14

5.8 BEST VT15
Vad har vi gjort?
Vi har under våren lagt fokus på att ändra mentaliteten i gruppen till en mer positiv sådan och att effektivisera
mötena. Samt försöka anpassa uppgifter efter personers egna intressen för att öka produktiviteten.
Vidare har vi också försökt skala ner evenemang och uppgifter till en nivå som utmanar och utvecklar istället för
alledels för stora projekt som minskar motivationen. Vi har kämpat med låg erfarenhet men det har börjat reda
upp sig samtidigt som det finns mer att jobba på.
Vi har haft ett kulturutbyte med Barcelona och Podgorica. Arbetbelastningen blev lite väl hög eftersom vi inte är
så många medlemmar. Så för framtiden har vi bestämt oss för att bjuda hit färre människor för att bättre kunna
hantera eventet och njuta av det själva också.
Vi besökte en motivational weekend i Köpenhamn som var otroligt givande med internutbildning, nätverkande
och mycket annat roligt! Detta är något som verkligen höjer motivationen och kan vara en bra väg in i den
internationella delen av BEST.
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Marknadsföringen för våra BEST-kurser har kommit igång igen, vilket känns mycket bra. Det finns mycket
material tillgängligt som vi kan använda. Så nu kommer det upp posters och vi delar även ut broschyrer och
kaffe. I framtiden är målet att hålla lite mer infomöten om kurserna men vi är en bra bit på vägen!
Tillsammans med Köpenhamnsgruppen bilade 6 personer upp till någonstans i Norges ödemark på regionalt
möte. Där var ca 60 personer närvarande från den Nordiska regionen och representanter från internationella
BESTs komittéer och styrelsen. Otroligt givande för alla tre deltagare från Lund. Mycket kunskap och framför
allt fick man en väldigt bra överblick om vad BEST som organisation är och hur den fungerar.
Jag besökte General Assembly på Kreta där det finns respresentanter från samtliga BEST-grupper och
internationella organ av BEST. En otroligt utvecklande upplevelse med mycket jobb och lite sömn. Här tas
beslut om hur organisationen ska utvecklas.
Fokus på att utveckla mötena för att göra dem mer interaktiva och mindre informativa.
Jag har även grävt lite i finansieringslösningar till lärare på våra sommarkurser, dock hann jag aldrig slutföra detta
då det fanns mer kritiska punkter att tag i.
Ökat gemenskapen för att prestera bättre och öka motivationen för hårt arbete.
Workshop med en erfaren medlem ifrån Köpenhamn för att ge oss en helhetsbild av hur man organiserar kurs
med framgång.
Strukturmässigt har vi lagt om styrelsen något för att få en långvarigt fungerande grupp samt mer anpassad för
lite färre medlemmar. Även definierat rollerna för att tydligare veta vad som ingår i folks roller.
Internationellt engagemang
Detta är något jag har förespråkat hårt av flera olika anledningar men främst för att få hit kunskap och den
riktiga BEST mentaliteten. Man jobbar hårt, kastar sig in i okända situationer och är flexibel. Vilket är något vi
måste bli bättre på. Vi åkte på en motivational weekend i Köpenhamn som var otroligt bra arrangerad. Det fick
flera av oss att utvecklas otroligt mycket och är något som man bör göra på en regelbunden basis. Detta är något
man bör skicka iväg nya medlemmar på. Det har funnits viss dialog med Uppsala om att köra en till hösten.
Vidare såg jag till att få med mig oerfarna medlemmar till det Regionala mötet i Norge. Det verkade uppskattat
och framför allt är detta en väldigt bra crashcourse i BEST på internationell nivå.
Det Största mötet GA åkte jag på själv, tyvärr kunde inte någon annan följa med. Det är något av det häftigaste
jag har gjort.
För att fortsätta gå i den riktning vi har gjort under våren tror jag det är mycket viktigt att vi har regelbunden
kontakt med internationella BEST och samspråkar med andra LBGs regelbundet också.
Dialog med kåren
Jag har sett till att ha regelbundna möten med GS och Styrelseordförande för att hålla en professionell dialog.
Dialogen med kåren är något som är viktigt att jobba på även i fortsättningen för att få vår egen verksamhet
framåt och jag är säker på att det finns potential till samarbeten på båda håll. Vidare är dialogen otroligt viktig
eftersom vi är del av två olika organisationer så det blir vår skyldighet att hålla båda organisationer uppdaterade
om vår situation, restriktioner och fördelar. Framförhållning är otroligt viktigt för att dialogen ska kunna hållas
på en professionell nivå.
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Sommarkursutredning
I början av mitt mandat började jag utreda hur det fungerar med finansiering av lärare till våra sommarkurser.
Om jag minns rätt får vi detta finansierat vartannat år. Tyvärr hade jag inte tid att arbeta fram ett nytt förslag då
mer kritiska situationer behövde min uppmärksamhet.
Emellertid hann jag gräva fram att de andra lärosätena i Sverige inte behövde betala för sina lärare, samt fick jag
tag på en mall som kan användas för att kontakta lärare/doktorander.
Nursing monitoring
Vi är för tillfället satta i ”monitoring” eftersom vi inte haft kurs tillräckligt ofta enligt regelverket. Resultatet är att
gruppen i ST. Petersburg och erfarna BEST medlemmar hjälper oss med idéer och planering för att vi ska
komma på fötter ordentligt igen. Det ska fyllas i en actionplan som ska följas under året och en kontinuerlig
dialog med de som hjälper oss är viktigt.
HENRIK NORRMAN,
President BEST VT15

5.9 Idrottsutskottet
Se under verksamhetsberättelse fria föreningar VT15, Teknologkårens idrottsförening (TIF).
GUSTAV SEEMANN,
Aktivitetssamordnare 2015
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Förvaltning och
administration
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6.1 Ekonomi, förvaltning och administration
Året som gått har innefattat en del arbete kring att vara arbetsgivare. En anställd har sagts upp på grund av
förändring i verksamheten. Stor del av sommaren lades på att undersöka och söka information kring hur detta
ska gå till. Därefter genomfördes uppsägningen i början av hösten.
För att förbättra bemötandet av medlemmar samt minska arbetsbelastningen för vissa heltidare har en kanslist
hyrts in under året via ett bemanningsföretag. Hon har jobbat under terminerna med en rad olika
arbetsuppgifter. En stor del av arbetet går ut på att hålla expeditionen öppen för att hjälpa till och svara på frågor
från medlemmar, i detta infattas också att svara på samtal till expen-telefonen. Hon har också hand om att
utfärda alla typer av intyg som kan efterfrågas. För att minska arbetsbelastningen på Pedellen har kanslisten tagit
över kontraktsskrivning och fakturering av lokalerna Cornelis och Lophtet. Utöver detta fakturerar
hon användningen av Rulle och engångsförrådet. Det har varit en otrolig resurs att ha en kanslist som har
möjlighet att prioritera alla de saker som heltidare inte hinner göra. Det har lett till en kontinuitet kring de
arbetsuppgifter som tidigare inte hunnits med, till exempel faktureringen. Att ha en fast personal i expeditionen
har lett till ett trevligare bemötande och bättre hjälp för de medlemmar som har frågor.
I våras upptäcktes det att den dator där vårt bokföringsprogram fanns inte underhölls. Därför togs det ett beslut
om att byta bokföringsprogram till ett internetbaserat sådant. Efter undersökningar om olika företag så valde vi
att använda Fortnox. När överflyttningen gjorts och en del jobb lagts ner på att rätta till de fel som fanns började
vi lära oss hur det nya programmet fungerade. Idag fungerar programmet mycket bra och det är väldigt bra att ha
ett tillgängligt och internetbaserat program.
Under året har medlemsregistret hos Montania fungerat bra. Det har fungerat under de intensiva perioderna av
inskrivning. Hos Montania finns det också ett funktionärsregister som under året sagts upp, detta då det är svårt
att använda. Istället har ett funktionärssystem utvecklats av funktionärer på Kåren. Detta är nästintill klart och
hoppas kunna användas under hösten.
Under hösten gjordes en genomgång av placeringen av Kårens pengar. Detta gjordes senast för ett antal år sedan
och behövdes därför ses över. Det gjordes några mindre förändringar, framförallt för att sprida risken. Alla
förändringar gjordes i enlighet med Policy för TLTHs placeringar.
Kårens interna fonder har länge saknat struktur, det har också saknats beskrivningar för hur de olika ska
användas. När vi under året jobbade med verksamhetsplanen och tittade över avskrivningar och fonderingar
gjordes det en förändring av sammansättningen. En ny struktur byggdes upp och ett PM skrevs för att göra det
tydligt hur de ska användas.
För att förbättra processen att ta fram en budget inför kommande verksamhetsår gjordes det under året ett antal
förändringar. På sista fullmäktigemötet under hösten togs ett inriktningsbeslut kring vad de tyckte skulle
prioriteras under budgetarbetet. Detta inriktningsbeslut togs upp under våren i det nya fullmäktige och klubbades
igen. Under våren fanns det två grupper som jobbade parallellt. En grupp som bestod av styrelseledamöter och
heltidare diskuterade igenom den konkretiserade budgeten och föreslog förändringar. Den andra gruppen bestod
av fullmäktige- och styrelseledamöter som diskuterade större inriktningsbeslut. Dessa diskussioner och inputs
togs sedan med när förslaget arbetades fram. Därefter lyftes förslaget till fullmäktige respektive styrelsen för att
klubbas.
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Arbetet med ekonomin har överlag fungerat väldigt bra under året. Men jag vill skicka med några tankar till
framtiden. Fortsätt att jobba med att engagera folk inom ekonomin samt jobba för att göra det intressant och
lättillgängligt för alla funktionärer. Det bör under nästkommande år jobbas fram ett dokument där kårens
ekonomiska rutiner finns dokumenterade. Dels för att kunna ha i början av året som stöd med framförallt om
något skulle hända under årets gång som gör att någon annan behöver ta över arbetsuppgifter kopplade till
ekonomihantering.
ELIN NORDAHL,
Generalsekreterare 14/15

6.2 Informationsutskottet HT14
Information och kommunikation
Det satt inga personer invalda i InfU, utöver informationsansvarig, under höstterminen 2014.
Hemsidan
Tyvärr avstannade arbetet med hemsidan igen, efter att ha flutit på väldigt bra under sommaren med en hel del
möten med Lunicore. När höstterminen tog slut fanns det därför en mall som var färdig att läggas upp, men den
saknade en hel del information och gick därför inte att använda som hemsida.
Pubarna
Under hösten fortsatte pubarna i Cornelis, och mycket tid har gått till att ta fram affischer, menyer och
facebookevent för att sprida ordet och få så många som möjligt att komma. Arbetet gick till största delen utan
problem.
Baler
Under höstterminen hölls två baler där främst Jubileumsbalen behövde hjälp att komma igång. Till
Jubileumsbalen skapades en logga, samt inbjudningskort togs fram tillsammans med Balmästaren.
Information/kommunikationskanaler
Kårnytt har under hösten kommit ut som det ska, och dessutom med ett specialnummer bara för ARKAD. Även
internationella Kårnytt har kommit ut oftare, och minst en gång per månad, oftast oftare än så.
Vår Facebooksida har använts mer frekvent.
Under hösten anordnades även en del marknadsföringsjippon där vi stod ute på campus och delade ut kaffe,
kakor m.m.
Under ARKAD hade Kåren en plats där vi hade röstning inför fullmäktigevalet, samt ett litet quiz där man
kunde se vilken heltidare man var mest lik.
MARIA PERSSON,
Informationsansvarig 2014

6.3 Informationsutskottet VT15
Informationsutskottet är ett vilande utskott. Det består i dagsläget av utskottsordförande, som utför både
strategiska och praktiska uppgifter själv. Det innebär design och upphängning av affischer, redaktion av Kårnytt
(som numera för det mesta är delegerat till kanslisten), hantering av sociala medier och hemsidan, design av
tryckmaterial inför events samt utförande av marknadskupper.
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Från och med sommaren finns en arbetsplan för att väcka utskottet, så att det från och med hösten lever igen.
DAVID GUSTAVSSON,
Informationsansvarig 2015

6.4 Arkivutskottet
Arkivutskottet rivstartade under hösten 2014 efter närmare ett års vila med deltagande i kårestivalen och uppstart
av arkivkollegiet. Höstens kollegiemöten var välbesökta, med deltagare från en majoritet av kårens sektioner. Ett
mösskiphte anordnades, med uppbackning av utskottet och traditionsenligt ackompanjerat av kladdkaka,
dödsföraktande viceklättring och porter.
Under hösten fortsatte arbetet med att dokumentera de föremål och dokument som finns i arkivet men saknas i
arkivförteckningen. Ett arbete inleddes också med att sammanställa kårens historia utifrån de
verksamhetsberättelser som finns sparade i arkivet. Vid sidan av arkivering har utskottet även arbetat med att
hjälpa utskott, sektioner och tidigare studenter och andra med att plocka fram information från arkivet.
Ny kamerautrustning köptes in under sommaren 2014, och en del i arbetet under hösten var att planera hur
utrustningen skulle användas. Kårfotograferna arbetade även med att ta fram förslag på kompletterande
utrustning.
Utskottets arbete låg till stora delar nere under våren 2015.
GABRIEL PERSSON,
Arkivutskottets ordförande 14/15

6.5 Husutskottet (HUT)
Allmänt
Kontrakt, dokumentation, prislistor, kvällsrapporter, manualer och uthyrningsrutiner har setts över och
reviderats. Både för internt bruk och för hyresgäster. Mycket arbete har utförts för att förbättra
uthyrningsupplevelsen både internt för Kårhusservice, Superintendenter och Pedell, samt såklart för hyresgästen.
Dialog har förts med vår nya kanslist för att få till bra rutiner och avlasta Pedellen där det är möjligt.
Avtal har tecknats med CWS Boco som innebär att de tillhandahåller och tvättar mattor med Teknologkårens
logga på, samt kökshanddukar till Kårhuset och Lophtet.
Under året har olika delar av HUT kallats till livsmedelsutbildning, alkoholutbildning och brandutbildning.
LTH har efter direktiv från LU påbörjat miljöcertifiering av Kårhuset, Navet och Studiecentrum, där TLTH
hjälper till genom att anpassa vår verksamhet där det är möjligt. Arbetet kommer fortsätta följande
verksamhetsår.
Kårhuset
Gasquesalen
De nya tentamensborden anlände i början av hösten. Tyvärr lider de av samma problem som de förra och är
dessutom tyngre. Ansvarig på LU Bygg har kontaktats flertalet gånger utan framgång. Bordsvagnarna byggdes
om av HUT under senaste fixhelgen så det är lättare att ta in och ut bord samt så att det är svårare att skada bord
och gasquesalsjobbare under processen.
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En offert för projektorlösning i Gasquesalen godkändes av Fullmäktige och kommer installeras under sommaren
2015.
Efter motion till Fullmäktige köptes det in nya system för trådlösa mikrofoner till Gasquesalens fasta talsystem,
eftersom frekvensomfånget som tidigare använts förbjudits.
Gasqueköket


Efter undersökningar gjorda av Kårhusservices Förvaltare undersöktes möjliga åtgärder för att förbättra
upplevelsen i köket. Däribland en idé om förändrat inflöde, även om den idén inte visade sig vara värd
kostnaden.



Nya eluttag har monterats till ismaskinen och ljudsystemet (som knåpades ihop på en av fixhelgerna).



En del köksmaskiner har bytts ut och fler kommer bytas ut inom en snar framtid.



Terminsstädning beställdes och har lagts in i budget för framtiden.



Ny matberedare och mixer i restaurangkvalité har inhandlats efter motion till Fullmäktige.



Ny större ugn kommer installeras.

Cornelis


I början av verksamhetsåret inventerades Cornelis, det köptes in nya glas, nytt porslin och skåpen
strukturerades.



En del köksmaskiner har bytts ut och fler kommer bytas ut inom en snar framtid.



Terminsstädning beställdes och har lagts in i budget för framtiden.

Corneliskorridoren
Efter beslut av Fullmäktige från tidigare år så gjordes de tre första rummen i Corneliskorridoren (232, 233 och
234) om till möteslokaler. Rummen målades om, fick varsin fondvägg, ny belysning, glasdörrar med TLTH-logga
samt möbler under sommar och tidig höst. Senare kompletterades rummen även med AV-utrustning för
konferens (TV-skärm). Arbetet är inte helt klart. Det som återstår är en bra lösning av kabeldragning samt
klädupphängningsmöjligheter.
Övriga huset


TLTH:s kontor, hänget och expen målades om i början av sommaren.



Engångsburen inventerades och rensades tillsammans med Aktsam under hösten och våren.



Teknikburen har inventerats, rensats och städats i omgångar.



Sektionernas jubileumsgåva, telefonkiosken, restes och placerades utanför hänget i Kårhusets foajé.



Bastuns ljudsystem lagades och finputsades.



Genom karnevalsäskningar fick TLTH medel till kök på Lophtet, badtunna på punschverandan och
trosslyftar. Trosslyftarna har inhandlats och använts. Det finns ok från Akademiska Hus att placera
badtunnan på specificerad plats på punschverandan.
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Nya värmeskåp köptes in (och lagades) till Gasqueköket och de gamla förflyttades till Lophtet.



Massa annat har fixats, byggts och pillats på under fixhelger, fixtisdagar och när HUT varit i närheten.

Lophtet
Arbetsgruppen som föddes ur verksamhetsplanspunkten har varit centrum för den mesta aktiviteten kring
Lophtet, bortsett från uthyrningsverksamheten. Förutom detta så har diskmaskinen bytts ut och en del andra
köksmaskiner har fått service då och då. Porslinsförrådet och köksutrustningen har inventerats och fyllts på.
Porslinsförrådet har också strukturerats upp för att det ska bli lättare både för hyresgäster och superintendenter.
Kvällsrapporterna, Lophtetmanualen, informationsblad och skyltar inne i lokalen har uppdaterats. Diverse saker
har gått sönder och lagats. Huset har besiktigats byggnadsmässigt och vad gäller elinstallationer. En elektriker har
varit på plats och snyggat till den farliga delen av de fula eldragningarna.
Aktiviteter
Möten
Husutskottet har haft ett möte per läsperiod exklusive fixhelgsmöte inför varje fixhelg, där allmänna frågor
behandlats. Allt från specifika fix till kickoffaktiviteter.
Fixhelger
HUT har haft tre stycken fixhelger under året. En på hösten och två på våren. Alla tre har haft förvånansvärt bra
uppslutning, där vi inte bara fått väldigt mycket gjort och utan dessutom haft väldigt roligt.
Fixtisdagar
Under hösten hölls ett fåtal fixtisdagar och under våren desto fler. Deltagarantalet har varit lite olika och
ambitionsnivån blandad. Ibland har mycket blivit utfört och ibland har det mest inneburit trevligt umgänge.
Kickoff
En något sen men mycket rolig kickoff anordnades 28/2, där HUT och SRX kämpade mot varandra i lastertag i
Kårhuset.
Tackfest
Som tackfest till HUT anordnades biljardspel, middag och efterhäng 29/5 i Lund.
Event
Under nollningen har HUT varit med på diverse aktiviteter, mer eller mindre officiellt i form av HUT. Bland
annat hade vi ett bord på Kårestivalen (där det var mycket besökare men tyvärr inte så många som rekryterades),
riggade för Utedischot, Nollelördag, Regatta, el och nät till ARKAD, Sångarstriden och Tandemteknik.
CHRISTIAN HERNVALL,
Pedell 21.0

6.5.1 Superintendenterna
Förutom jobbarpass på uthyrningar av Lophtet samt en del utbildningar under året så har det inte skett någon
aktivitet direkt kopplad till superintendenterna. Det har varit viss brist på superintendenter till och från under det
gångna året men förutom det så har verksamheten flutit på.
CHRISTIAN HERNVALL,
Pedell 21.0
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6.5.2 Rulle
Rulle fick nya statoilkort då de gamla var jättetrasiga. I övrigt har det inte hänt någonting utöver det vanliga.
Rulle har rullat på. Allmän service har utförts under året. Erik Alstersjö och Rasmus Kjellén med flera har hjälpt
till mycket under året med att ta hand om bilen.
CHRISTIAN HERNVALL,
Pedell 21.0

6.5.3 Teknikutskottet (TUT)
Verksamhetsåret 14/15 har för teknikutskottet kännetecknats av såväl turbulens som framåtanda. Under året har
vi drabbats av bränder och haverier, men mycket har också gjorts för att föra verksamheten framåt.
Under en gasquefest i höstas gick en elcentral sönder, vilket resulterade i överspänning stora stegvagnen, varpå
den prompt slutade förstärka ljudsignaler och började brinna istället. Efter släckning av brand och
panikinhyrning av slutsteg för att klara festen, kunde man roa sig med att spekulera i huruvida vi eldat upp tioeller sextiotusen kronor. Lyckligvis var det inte så illa som först befarat, utan det mesta gick att laga relativt enkelt
och billigt, och vi slapp lägga pengar på att ersätta dyra trasiga saker.
Istället kunde vi då ägna våra medel åt nyinvesteringar. TLTH har under året blivit ägare till ett uppdaterat
mikrofonsystem, diverse aktiva högtalare, nya mixerbord, dj-bänkar, och ljuseffekter. Samtidigt har utskottet till
slut börjat avyttra gammal utrustning - något som inbringat lite pengar, men framförallt frigjort plats i förråden.
Förvånansvärt många trasiga elektronikprylar har kunnat lagas med lite googlande och lödande, vilket både är
roligt och budgetbesparande.
Som ett slags final på året riggade TUT tekniken på Tandemstafettens discon. Det var skoj.
ERIK MOLIN,
TUT-chef 14/15

6.5.4 DJ-utskottet (DUT)
DUT har varit obefintligt och legat i dvala 14/15. En del har varit intresserade av att starta upp utskottet igen,
vilket blir intressant att följa kommande verksamhetsår.
CHRISTIAN HERNVALL,
Pedell 21.0
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6.5.5 Datorsystemgruppen (DSG)
Till en början var posten Datoransvarig vakant och det fanns inget DSG, förutom gamla eldsjälar som kom förbi
och fixade saker när det uppstod större eller mindre problem som sittande pedell inte kunde lösa. En
datoransvarig klev sedan på mot slutet av verksamhetsåret och det har rullat på bra. Utskottet har inte haft någon
aktivitet (eftersom det endast bestått av Datoransvarig), men det har fixats en del med arbetsstationerna (bland
annat nya windows 7-licenser), serverparken när det krånglat samt lite knåp med de datorer som är utspridda i
Kårhuset (uggledatorn, plasmadatorn). Fixburen har fått en ny dator, men det var mest på initiativ av HUT
generellt.
CHRISTIAN HERNVALL,
Pedell 21.0

6.5.6 Kårhusservice
Ansvarsfördelning

Jag har under året haft ett mycket nära och givande samarbete med Pedell 21.0. Vi fördelade ansvaret för
Kårhusservice mellan oss enligt:
Förvaltare: intervjuar och rekommenderar nya medarbetare, förvaltar materiel som främst används av
Kårhusservice, driver projekt i förbättringssyfte.
21: sköter kundkontakt och administrerar kontrakt, fördelar arbetspass, beslutar ytterst om anställning och
befordran av medarbetare, sköter eller delegerar övriga uppgifter till Förvaltare efter behov.
Denna ansvarsfördelning anser jag har fungerat väldigt bra.
Projekt



En ”likriktning” genomfördes inför nollningen där Kårhusservice ansvariga tillsammans gick
igenom olika moment för att hitta gemensamma principer.



Köksvagnen avlivades och ersattes av ett system med krokar under hyllor.



En utvärdering genomfördes där ledamöterna i Sexkollegiet ﬁck svara på diverse frågor om
kvaliteten på våra uthyrningar.



Tydligare regler för arbetspass och bokningar infördes.



Kvällsrapporterna för våra uthyrningar förbättrades.



Konceptet ”ﬁrmafest” infördes som en gemensam tackaktivitet för Kårhusservice, Aktu och
Vaktlaget.



Kårens galgar för uthyrning gicks igenom, räknades och kompletterades.



Under året hölls 2 PPA-möten där allt som rör Kårens uthyrningar diskuterades.



Rutinerna för kontrollräkning av bestick eﬀektiviserades.



Kårens äldre discoeﬀekter inventerades och skänktes till sektionerna.



...många ﬂer småsaker som ni inte är intresserade av att läsa om.
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Statistik

Här följer lite spännande statistik kring årets uthyrningar. Alla siﬀror är ungefärliga och baserade på
kontraktsunderlag, inte utfall.
Vem hyr våra lokaler?

Med interna kunder avses TLTH. Med halvinterna kunder avses sektioner och fria föreningar. Med externa
kunder avses övriga.

Intern
Halvintern
Extern

Cornelis
39
34
4

Gasque
32
28
18

Lophtet
18
54
49

Totalt 276
Tabell 1: Antal uthyrningar per kundkategori och lokal

Figur 1: Fördelning av uthyrningar per kundkategori och lokal
Arbetspass

Med PP avses Kårhusservice och Superintendent. Med PPA avses Kårhusservice ansvarig och Tekniker.

Totalt 441
Tabell 2: Arbetspass per personalkategori och lokal
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Arbetstid

Dessa timmar är väldigt ungefärliga och bygger helt på kontraktunderlagen samt en rad mer eller mindre
lösa antaganden.

Totalt 4363 Heltidsekvivalent 2,32
Tabell 3: Arbetade timmar per personalkategori och lokal
3.4 Beläggning av lokaler över året

Figur 2: Antal uthyrningar per månad och lokal
Anställda

Med anställd avses person som har jobbat minst ett pass under verksamhetsåret. Kårhusservice har haft 38
anställda under verksamhetsåret 14/15.
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Framtidsplaner

Jag anser att Kårhusservice förvaltare i framtiden bör:


Utreda möjligheterna att ﬂytta ännu ﬂer arbetsuppgifter från Pedell till Förvaltare, i syfte att avlasta
Pedellen.



Arbeta mer med Lophtet och rutiner för dessa uthyrningar. Fokus har under 14/15 i stor
utsträckning legat på lokaler och arbete i Kårhuset.



Vidareutveckla samarbete med Kårhusservices kunder främst i form av Aktu och Sexkollegiet.

Tack

Det har varit roligt och givande att jobba som Kårhusservice förvaltare under verksamhetsåret 14/15.
JOHAN FÖRBERG,
Kårhusservice förvaltare 14/15

6.6 KFS AB
Den av Fullmäktige valda aktieägarrepresentanten har tyvärr inte varit närvarande under årets gång utan var
endast på bolagsstämman och det konstituerande styrelsemötet. Därför har jag som kårordförande och därmed
med en naturlig kontakt in i kårstyrelsen varit tvungen att delvis agera aktieägarrepresentant.
Under bolagsstämman och det konstituerande mötet så beslutades det om föregående års årsredovisning samt
arbetsordning, arbetsföredelning och sådant. Styrelsen bestod vid årets början till stor del av samma ledamöter
som föregående år men med ny lärarrepresentant och en studentrepresentant från Ekonomihögskolan.
Under året har samarbetet mellan KFS och kåren utökats kring nollningen och det har tagits fram rutiner för hur
vi ska gå tillväga under läsvecka 0. KFS VD och undertecknad tog fram ett dokument för det här. Det som var
nytt är att även heltidare och kårstyrelse var närvarande i butiken och berättade om kåren och kopplingen till
KFS under sektionernas inbokade pass.
Inför det här verksamhetsåret så sänkte KFS priserna på samtliga böcker vilket har gett ett positivt resultat. Vi
säljer fortfarande lika mycket och det går bra ekonomiskt för KFS. KFS har även börjat handla böcker direkt
från leverantörer i större utsträckning för att även på så sätt få ner priserna.
Arbetet med kompendieutveckling har fortsatt under året där VDn Ingrid har gjort ett enormt bra jobb med att
ringa runt till kursansvariga för att försöka få dem att trycka sina kompendier via KFS istället för att sälja dem
själva. Det har varit ett lite segt arbete men framförallt mot slutet av året så började det ge tydliga resultat.
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KFS har även under året försökt bredda sin marknad genom att köpa in de böcker som ekonomistudentrena
läser under sitt första år. Tyvärr så gick det inte så bra i år då vi var lite för sena med att få in böckerna men nu
har KFS hela bokpaketet till ett bra pris så med lite marknadsföring inför de nya studenterna till hösten så
kommer det nog att gå mycket bättre. Det har varit ekonomistuderande inne i butiken och gett mycket positiv
respons.
Som tidigare år så genomfördes det en undersökning bland studenterna angående hur nöjd man var med på
butiken och servicen. Det var endast en svarsfrekvens på 3 % räknat på samtliga medlemmar men resultatet var
mer positivt än förra årets undersökning och specifikt så poängterades det att servicen i butiken hade förbättrats
nämnvärt.
En sak som har legat på beslutsuppföljningen under en väldigt lång tid är frågan angående webbshop. Efter
mycket arbete av arbetsgruppen och kontakt med olika företag så tog styrelsen till slut beslutet under våren att
köpa in en ny hemsida, efter att ha frågat kårstyrelsen. Arbetet för att få den färdig kommer att fortsätta även
under nästa år.
En annan fråga som varit aktuell under året är frågan om arvoderingspolicy där det bland annat stod att
styrelseledamöter skulle kunna få lön för exceptionella insatser och att detta beslutades av styrelsen själva.
Kårstyrelsen höll inte riktigt med om det här var en bra idé och skickade därför tillbaka policyn till KFS styrelse
för att ta fram ett nytt förslag. Idag så har det inte tagits fram ett nytt förslag som har klubbats.
Den sista större händelsen är att inför nästa verksamhetsår så avgår vår styrelseordförande efter cirka sju år i
styrelsen samt flera av studentrepresentanterna. Vid skrivande stund är det inte säkert vem som tar över rollen
som styrelseordförande under nästa verksamhetsår.
SARA GUNNARSSON,
Kårordförande 14/15
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Funktionärer
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7.1 Fullmäktige HT14
Johan Förberg

Talman

F-sektionen

Nistiman Yilmaz

Sekreterare F-sektionen

Pontus Akervall

Ordinarie

I-sektionen

Oskar Appelberg

Ordinarie

M-sektionen

Philip Dahlström

Ordinarie

I-sektionen

Elsa De Geer

Ordinarie

F-sektionen

Oliver Flink

Ordinarie

I-sektionen

Lars Gustafsson

Ordinarie

D-sektionen

Erik Hansson

Ordinarie

K-sektionen

Oskar Hansson

Ordinarie

K-sektionen

Rasmus Kjellén

Ordinarie

E-sektionen

Carolina Koronen

Ordinarie

W-sektionen

Tobias Lundkvist

Ordinarie

A-sektionen

Linda Martinsson

Ordinarie

W-sektionen

Emanuel Mettmann

Ordinarie

A-sektionen

Sara Mikaelsson

Ordinarie

F-sektionen

Daniel Milve

Ordinarie

F-sektionen

Erik Molin

Ordinarie

F-sektionen

Tobias Mörtlund

Ordinarie

V-sektionen

Oskar Nygren

Ordinarie

A-sektionen

Martin Persson

Ordinarie

V-sektionen

Gustav Seemann

Ordinarie

F-sektionen

Frida Sjöstedt

Ordinarie

W-sektionen

Filip Thor

Ordinarie

F-sektionen

Daniel Zahedi Ahrami

Ordinarie

ING-sektionen

Emelie Andersson

Ordinarie

E-sektionen

Carl Göransson

Ordinarie

I-sektionen
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Fabian Gabrielsson

Suppleant

V-sektionen

Alexander Pieta Theofanous

Suppleant

D-sektionen

Niklas Hansson

Suppleant

F-sektionen

Fredrik Åkerberg

Suppleant

D-sektionen

Erik Söderberg

Entledigad

F-sektionen

Kasper Ornstein Mecklenburg Entledigad

F-sektionen

Alexander Rundlöf

Entledigad

A-sektionen

Tilda Sandin

Entledigad

A-sektionen

7.2 Fullmäktige VT15
Björn Sanders

Talman

I-sektionen

Amelia Andersson

Ordinarie

D-sektionen

Josefin Karlsson

Ordinarie

D-sektionen

Oskar Jönsson

Ordinarie

D-sektionen

Per Ahlbom

Ordinarie

D-sektionen

Tomas Harrysson

Ordinarie

D-sektionen

Oscar Sönnergren

Ordinarie

E-sektionen

Erik Molin

Ordinarie

E-sektionen

Johan Andersson

Ordinarie

F-sektionen

David Gustavsson

Ordinarie

F-sektionen

Beata von Koch

Ordinarie

I-sektionen

Björn Söderström

Ordinarie

I-sektionen

Ludwig Zivkovic Rosendal Ordinarie

I-sektionen

Philip Dahlström

Ordinarie

I-sektionen

Victoria Ahlqvist

Ordinarie

I-sektionen

Simon Gustafsson

Ordinarie

ING-sektionen

Oskar Hansson

Ordinarie

K-sektionen

Rickard Möller

Ordinarie

K-sektionen

John Alvén

Ordinarie

M-sektionen
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Niklas Ingemansson

Ordinarie

M-sektionen

Charles Mäkelä

Ordinarie

V-sektionen

Tobias Mörtlund

Ordinarie

V-sektionen

Arvid Rensfeldt

Ordinarie

W-sektionen

Carolina Koronen

Ordinarie

W-sektionen

Mikael Bergmark

Ordinarie

W-sektionen

Victor Bergkvist

Ordinarie

F-sektionen

Carin Larsson

Ordinarie

K-sektionen

Björn Nilsson

Ordinarie

F-sektionen

Lars Gustafsson

Entledigad D-sektionen

Linus Blomgren

Entledigad F-sektionen

Fredrik Andréen Blomdell

Entledigad F-sektionen

Daniel Milve

Entledigad F-sektionen

Alexander Dryselius

Entledigad I-sektionen

Linnea Thörnqvist

Entledigad K-sektionen

Tom Allen

Entledigad W-sektionen

Ludvig Nybogård

Entledigad E-sektionen

Sofiane Tekfi

Entledigad F-sektionen

7.3 Kårstyrelsen
Jacob Adamowicz

Kårstyrelseordförande I-sektionen

Sara Gunnarsson

Kårordförande

E-sektionen

Matilda Hjälle

Kårstyrelseledamot

F-sektionen

Daniel Lundell

Kårstyrelseledamot

D-sektionen

Linn Svärd

Kårstyrelseledamot

V-sektionen

Linus Hammarlund Kårstyrelseledamot

F-sektionen

Peter Dahl

Kårstyrelseledamot

I-sektionen

Viktor Sturegård

Kårstyrelseledamot

W-sektionen
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7.4 Valnämnden HT14
Filippa de Laval

Valnämndens ordförande D-sektionen

Johan Förberg

Talman

F-sektionen

Viktor Öwall

Inspektor

TLTH

Nistiman Yilmaz

Sektionsrepresentant

F-sektionen

Johan Westerlund Sektionsrepresentant

E-sektionen

Dara Kader

Sektionsrepresentant

M-sektionen

Björn Sjulgård

Sektionsrepresentant

A-sektionen

Elise Eborn

Sektionsrepresentant

D-sektionen

Linda Martinsson

Sektionsrepresentant

W-sektionen

Oliver Flink

Sektionsrepresentant

I-sektionen

Gustav Seemann

Ledmot

F-sektionen

Carolina Sartorius Ledamot

D-sektionen

Martina Jostrup

K-sektionen

Ledamot

7.5 Valnämnden VT15
Björn Sanders Talman
Kalle Åström

I-sektionen

Inspektor TLTH

7.6 Valberedningen HT14
Caroline Vernet

Valberedningens ordförande I-sektionen

Petter Starlander

Ledamot

K-sektionen

Henrietta Mattson Ledamot

M-sektionen

Jacob Karlsson

Ledamot

I-sektionen

Oskar Jönsson

Ledamot

D-sektionen

7.7 Valberedningen VT15
Petter Mårtensson

Valberedningens ordförande I-sektionen

Maria Aurell

Ledamot

Rasmus Björklund Ledamot

I-sektionen
E-sektionen
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Jakob Kitte

Ledamot

M-sektionen

Björn Hansson

Ledamot

F-sektionen

7.8 Ordförandekollegiet HT14
Sara Gunnarsson

Kårordförande TLTH

Johan Andersson

Ordförande

F-sektionen

Elin Bonnevier

Ordförande

E-sektionen

Henrik Håkansson Ordförande

M-sektionen

Adam Andersson

Ordförande

V-sektionen

Isabella Easterling

Ordförande

A-sektionen

Erik Bergman

Ordförande

K-sektinen

Josefin Karlsson

Ordförande

D-sektionen

Kerstin Johnsson

Ordförande

Dokt-sektionen

Anton Hyllstam

Ordförande

ING-sektionen

Arvid Rensfeldt

Ordförande

W-sektionen

Joel Oredsson

Ordförande

I-sektionen

7.9 Ordförandekollegiet VT15
Sara Gunnarsson

Kårordförande TLTH

Linus Blomgren

Ordförande

F-sektionen

Hanna Nevalainen Ordförande

E-sektionen

Rasmus Johnsson

Ordförande

M-sektionen

Johanna Hallberg

Ordförande

V-sektionen

Josefine Nilsson

Ordförande

A-sektionen

Erik Bergman

Ordförande

K-sektinen

Viktor Attoff

Ordförande

D-sektionen

Johan Linåker

Ordförande

Dokt-sektionen

Rikard Bagge

Ordförande

ING-sektionen

Astrid Martinsson

Ordförande

W-sektionen
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Joel Oredsson

Ordförande

I-sektionen

7.10 LUS
Sara Gunnarsson

Ordinarie LUS ting

E-sektionen

Alexander Pieta Theofanous Suppleant LUS ting

D-sektionen

Alexander Pieta Theofanous Ordinarie LUS ordförandekollegie

D-sektionen

Sara Gunnarsson

Suppleant LUS ordförandekollegie E-sektionen

7.11 SFS
Micaela Bortas

Delegationsledare E-sektionen

Sara Gunnarsson

Delegat

E-sektionen

Linnea Thörnqvist Delegat

K-sektionen

Filippa de Laval

Delegat

D-sektionen

Rickard Möller

Delegat

K-sektionen

Erik Molin

Delegat

F-sektionen

7.12 Nordtek
Sara Gunnarsson Studentrepresentant LTH E-sektionen
Björn Sanders

Studentrepresentant LTH I-sektionen

7.13 Ledningsgruppen HT14
7.14 Ledningsgruppen VT15
Filippa de Laval

Utbildningsutskottets ordförande

D-sektionen

Anders Persson

Utbildningsutskottets vice ordförande

E-sektionen

Micaela Bortas

Vice kårordförande för studiesociala frågor

E-sektionen

Alexander Pieta Theofanous Vice kårordförande för utbildningsfrågor
Linnea Thörnqvist

D-sektionen

Vice kårordförande för internationella frågor K-sektionen
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7.15 Strategigruppen HT14
7.16 Strategigruppen VT15
Filippa de Laval

Utbildningsutskottets ordförande

D-sektionen

Anders Persson

Utbildningsutskottets vice ordförande

E-sektionen

Micaela Bortas

Vice kårordförande för studiesociala frågor

E-sektionen

Alexander Pieta Theofanous Vice kårordförande för utbildningsfrågor

D-sektionen

Linnea Thörnqvist

Vice kårordförande för internationella frågor K-sektionen

Sara Gunnarsson

Kårordförande

E-sektionen

Edward Linderoth-Olson

Ledamot

D-sektionen

Christian Lindegren

Ledamot

D-sektionen

Mikael Novén

Ledamot

F-sektionen

Sara Mikaelsson

Ledamot

F-sektionen

Adam Urga

Ledamot

E-sektionen

Kerstin Johnsson

Ledamot

Dokt-sektionen

Jens Elofsson

Ledamot

D-sektionen

Oskar Hansson

Ledamot

K-sektionen

Daniel Lundell

Ledamot

D-sektionen

Rickard Möller

Ledamot

K-sektionen

Jacob Adamowicz

Aspirant

I-sektionen

Linn Svärd

Aspirant

V-sektionen

Carolina Koronen

Aspirant

W-sektionen

Sigfrid Johansson

Aspirant

V-sektionen

Björn Söderström

Aspirant

I-sektionen

7.17 SRKår HT14
7.18 SRKår VT15
Anders Persson

Utbildningsutskottets vice ordförande

E-sektionen

Linn Svärd

Projekt: Quality assurance of the master programmes at LTH V-sektionen
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Carl Nilsson Nyman Projekt: Quality assurance of the master programmes at LTH D-sektionen
Koustubh Sharma

Projekt: Quality assurance of the master programmes at LTH Masterstudent

7.19 Studentrepresentanter
7.19.1 Forskningsnämnd 1 (FN1)
Johan Simonsson

Ordinarie

Dokt-sektionen

Andreas Ericsson Ordinarie VT15 Dokt-sektionen

7.19.2 Forskningsnämnd 2 (FN2)
Fredrik Nielsen

Ordinarie

Dokt-sektionen

Johanna Olsson Ordinarie VT15 Dokt-sektionen
Klara Sjölin

Ordinarie VT15 Dokt-sektionen

7.19.3 Forskningsnämnd 3 (FN3)
Sara Lönn

Ordinarie

Dokt-sektionen

Johanna Sörensen

Ordinarie

Dokt-sektionen

Christina Windmark Ordinarie

Dokt-sektionen

Erdzan Hodzic

Suppleant VT15 Dokt-sektionen

7.19.4 Utbildningsnämnd A (UNA)
Sebastian Elm

Ordinarie HT14

E-sektionen

Ola Aurell

Ordinarie HT14

ING-sektionen

Carolina Sartorius Ordinarie

D-sektionen

Fredrik Persson

Ordinarie VT15

ING-sektionen

Sofia Karlén

Ordinarie VT15

E-sektionen

Kristoffer Leo

Suppleant

D-sektionen

Rasmus Ågren

Suppleant VT15 ING-sektionen

Sebastian Elm

Suppleant VT15 E-sektionen

7.19.5 Utbildningsnämnd B (UNB)
Erik Molin

Ordinarie HT14

F-sektionen

Christina Rönngren Ordinarie HT14

F-sektionen
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Emma Malmström

Ordinarie

I-sektionen

Anna Ek

Ordinarie VT15

F-sektionen

Matilda Hjälle

Ordinarie VT15

F-sektionen

Nistiman Yilmaz

Suppleant HT14

F-sektionen

Matilda Hjälle

Suppleant HT14

F-sektionen

Erik Molin

Suppleant VT15 F-sektionen

Christina Rönngren Suppleant VT15 F-sektionen
Björn Söderström

Suppleant VT15 I-sektionen

7.19.6 Utbildningsnämnd C (UNC)
Albin Karlberg

Ordinarie HT14

V-sektionen

Anisa Zigaf

Ordinarie

W-sektionen

Tim Djärf

Ordinarie

K-sektionen

Carolina Osvalder Ordinarie VT15

V-sektionen

Oskar Hansson

Suppleant VT15 K-sektionen

Albin Karlberg

Suppleant VT15 V-sektionen

7.19.7 Utbildningsnämnd D (UND)
Ola Aurell

Ordinarie HT14

ING-sektionen

Martin Lundgren

Ordinarie HT14

V-sektionen

Magnus Persson

Ordinarie HT14

V-sektionen

Maria Lindahl

Ordinarie VT15

V-sektionen

Armin Cukur

Ordinarie VT15

ING-sektionen

Johanna Rasmusson

Ordinarie VT15

V-sektionen

Emma Nilsson

Suppleant HT14

V-sektionen

Mikael Radhe

Suppleant

A-sektionen

Erik Hjort

Suppleant

ING-sektionen

Lovisa Elliot

Suppleant VT15

V-sektionen

Emelie Furbacken

Suppleant VT15

ING-sektionen
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7.19.8 Utbildningsnämnd E (UNE)
Erik Karud

Ordinarie HT14

M-sektionen

Simon Linge

Ordinarie

A-sektionen

Carl-Johan Fredman Ordinarie

M-sektionen

Viktoria Ringdahl

Ordinarie VT15

M-sektionen

Johanna Friis

Suppleant HT14

M-sektionen

Julia Skäremo

Suppleant

F-sektionen

Rebecka de Zalenski Suppleant VT15 M-sektionen

7.19.9 Programledning Teknisk Fysik (F)
Filip Thor

Suppleant HT14 F-sektionen

Elsa De Geer

Ordinarie

F-sektionen

Miriam Ahlberg

Ordinarie

F-sektionen

Sara Mikaelsson Ordinarie VT15 F-sektionen
Louise Linné

Suppleant

F-sektionen

Erik Ottosson

Suppleant

F-sektionen

Gustav Hedin

Suppleant

F-sektionen

7.19.10 Programledning Teknisk Matematik (Pi)
Niklas Lundström

Ordinarie

F-sektionen

Matilda Hjälle

Ordinarie

F-sektionen

Pontus Andersson

Ordinarie

F-sektionen

Anna Broms

Suppleant HT14

F-sektionen

Linnéa Gerhardsson Suppleant HT14

F-sektionen

Gabrielle Flood

Suppleant

F-sektionen

Emma Sjögren

Suppleant VT15 F-sektionen

7.19.11 Programledning Teknisk Nanovetenskap (N)
Gustaf Gustafsson

Ordinarie

F-sektionen

Christina Rönngren Ordinarie

F-sektionen

Elsa Roxling

F-sektionen

Ordinarie
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Julia Alsved

Suppleant F-sektionen

Niklas Hansson

Suppleant F-sektionen

Marcus Tornberg

Suppleant F-sektionen

7.19.12 Programledning Elektroteknik (E)
Sebastian Elm Ordinarie

E-sektionen

Morgan Ask

Ordinarie

E-sektionen

Viktor Hjelm

Suppleant E-sektionen

7.19.13 Programledning Biomedicinsk teknik (BME)
Malin Magnusson Ordinarie E-sektionen
Sofia Karlén

Ordinarie E-sektionen

Tilda Claeson

Ordinarie E-sektionen

7.19.14 Programledning Maskinteknik (M)
Erik Svantesson

Ordinarie HT14

M-sektionen

Carl-Johan Fredman Ordinarie

M-sektionen

Johanna Friis

Ordinarie

M-sektionen

Viktoria Ringdahl

Ordinarie VT15 M-sektionen

Linnea Axell

Suppleant

M-sektionen

Karim El Ghamrawi Suppleant

M-sektionen

Rebecka de Zalenski Suppleant

M-sektionen

7.19.15 Programledning Väg- och vattenteknik (V)
Martin Lundgren

Ordinarie

V-sektionen

Erica Håkansson

Ordinarie

V-sektionen

Sigfrid Lindén Johansson Ordinarie

V-sektionen

Maria Lindahl

Suppleant

V-sektionen

Sofie Schumacher

Suppleant

V-sektionen

Elin Nyberg

Suppleant VT15 V-sektionen
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7.19.16 Programledning Brandingenjör (Bi)
Karolina Lundh

Ordinarie HT14

V-sektionen

Erika Lövström

Ordinarie

V-sektionen

Annah Håkansson Ordinarie

V-sektionen

Dastrid Selmani

Suppleant

V-sektionen

Sofia Månsson

Suppleant VT15 V-sektionen

7.19.17 Lantmäteri (L)
Magnus Persson

Ordinarie

V-sektionen

Emma Nilsson

Ordinarie

V-sektionen

Lovisa Sjöstedt

Suppleant V-sektionen

Johanna Rasmusson Suppleant V-sektionen

7.19.18 Programledning Arkitektur (A)
Vera Swahn

Ordinarie

A-sektionen

Malka Logo

Ordinarie

A-sektionen

Mikael Radhe

Suppleant A-sektionen

August Almqvist Jansson Suppleant A-sektionen

7.19.19 Programledning Industriell Design (ID)
Simon Helmersson Ordinarie

A-sektionen

Evastina Pauly

Ordinarie

A-sektionen

Ingrid Allenbach

Ordinarie

A-sektionen

Erik Thomasson

Suppleant A-sektionen

7.19.20 Programledning Kemi- och bioteknik (BK)
Tim Djärf

Ordinarie

K-sektionen

Oskar Hansson

Ordinarie

K-sektionen

Rickard Allreke Whälhammar Ordinarie

K-sektionen

Petter Starlander

Suppleant K-sektionen

Cecilia Ahlström

Suppleant K-sektionen
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7.19.21 Programledning Datateknik (D)
Carolina Sartorius

Ordinarie

D-sektionen

Filippa de Laval

Ordinarie

D-sektionen

Daniel Lundell

Suppleant D-sektionen

Alexander Pieta Theofanous Suppleant D-sektionen

7.19.22 Programledning Informations- och kommunikationsteknik (C)
Josefin Karlsson

Ordinarie

D-sektionen

Tomas Harrysson Ordinarie

D-sektionen

Sara Lindgren

Ordinarie

D-sektionen

Anna Lissborg

Suppleant VT15 D-sektionen

7.19.23 Programledning Byggteknik: IBYA, IBYI och IBYV (ING/bygg)
Ola Aurell

Ordinarie HT14

ING-sektionen

Erik Hjorth

Ordinarie HT14

ING-sektionen

Armin Cukur

Ordinarie

ING-sektionen

Jenny Werner Ordinarie VT15

ING-sektionen

Elin Jungevi

Ordinarie VT15

ING-sektionen

Ola Aurell

Suppleant VT15 ING-sektionen

Erik Hjort

Suppleant VT15 ING-sektionen

7.19.24 Programledning Data-Elektro: IDA, IEA (ING/data-elektro)
Ola Aurell

Ordinarie HT14

ING-sektionen

Erik Hjorth

Ordinarie HT14

ING-sektionen

Armin Cukur

Ordinarie VT15

ING-sektionen

Fredrik Persson

Ordinarie VT15

ING-sektionen

Rasmus Ågren

Ordinarie VT15

ING-sektionen

Sara Malmström Suppleant VT15 ING-sektionen
Simon Karlsson

Suppleant VT15 ING-sektionen

7.19.25 Programledning Ekosystemteknik (W)
Anisa Zighaf

Ordinarie

W-sektionen
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Josefin Johansson Ordinarie

W-sektinen

Ellen Handberg

Suppleant W-sektionen

Ida Arvidsson

Suppleant W-sektionen

7.19.26 Programledning Industriell ekonomi (I)
Emma Malmström Ordinarie

I-sektionen

Joel Oredsson

Ordinarie

I-sektionen

Elin Söderberg

Ordinarie

I-sektionen

Frans Wåhlin

Suppleant

I-sektionen

Oskar Pettersson

Suppleant VT15 I-sektionen

7.19.27 Institutionsstyrelse Arkitektur och byggd miljö (Akitektur)
August Almqvist Jansson Ordinarie HT14

A-sektionen

Malka Logo

Ordinarie

A-sektionen

Laura Liuke

Suppleant VT15 Dokt-sektionen

Anna Wahlöö

Suppleant VT15 Dokt-sektionen

7.19.28 Institutionsstyrelse Bygg och miljöteknologi (Byggmiljö)
Erika Lövström Ordinarie VT15

V-sektionen

Linn Svärd

Ordinarie VT15

V-sektionen

Arvid Rensfeldt

Suppleant VT15 W-sektionen

7.19.29 Institutionsstyrelse Byggvetenskaper (Construction)
Sigfrid Lindén Johansson Ordinarie
Martin Lundgren

V-sektionen

Suppleant VT15 V-sektionen

7.19.30 Institutionsstyrelse Designvetenskaper (Design)
Caroline Jacobsson

Ordinarie HT14

M-sektionen

Carl Lidgard

Ordinarie

Dokt-sektionen

Adrian Petersen

Ordinarie

A-sektionen

Erik Karud

Ordinarie VT15

M-sektionen

Katrin Molina-Besch Suppleant HT14

Dokt-sektionen
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Kristoffer Leo

Suppleant HT14

D-sektionen

Oskar Jönsson

Suppleant VT15 D-sektionen

7.19.31 Institutionsstyrelse Datavetenskap (CS)
Sardar Muhammad Sulaman Ordinarie HT14

Dokt-sektionen

Philip Siederer

Ordinarie

F-sektionen

Maj Stenmark

Ordinarie VT15

Dokt-sektionen

Filippa de Laval

Ordinarie VT15

D-sektionen

Usman Maxhar Mirza

Suppleant VT15 Dokt-sektionen

Carl Nilsson Nyman

Suppleant VT15 D-sektionen

Björn Wictorin

Suppleant VT15 E-sektionen

7.19.32 Institutionsstyrelse Elektro- och informationsteknik (EIT)
Anders Nejdel

Ordinarie HT14

Dokt-sektionen

Carolina Sartorius

Ordinarie HT14

D-sektionen

Dimitrios Vlastaras Ordinarie

Dokt-sektionen

Josefin Karlsson

Ordinarie VT15

D-sektionen

Kristina Hedin

Suppleant HT14

E-sektionen

Georg Wolgast

Suppleant VT15 F-sektionen

Zachary Miers

Suppleant VT15 Dokt-sektionen

7.19.33 Institutionsstyrelse Energivetenskaper (Energy)
Erik Svantesson

Ordinarie

M-sektionen

Benjamin Mattsson Suppleant HT14 D-sektionen

7.19.34 Institutionsstyrelse Fysiska institutionen (Fysik)
Daniel Damberg Ordinarie

F-sektionen

Jesper Borggren

Ordinarie

Dokt-sektionen

David Winge

Suppleant

Dokt-sektionen

Filip Thor

Suppleant HT14 F-sektionen
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7.19.35 Institutionsstyrelse Immunteknologi (Immun)
Payam Delfani

Ordinarie

Dokt-sektionen

Venera Kuci

Ordinarie

Dokt-sektionen

Christina Rönngren Ordinarie VT15 F-sektionen
Leena Liljedahl

Suppleant

Dokt-sektionen

Mattias Brofelth

Suppleant

Dokt-sektionen

7.19.36 Institutionsstyrelse Kemiteknik (Chemang)
Pia-Marie Bondesson

Ordinarie HT14

Dokt-sektionen

Anders Arkell

Ordinarie

Dokt-sektionen

Fredric Bauer

Ordinarie

Dokt-sektionen

Salar Haghighatafshar Ordinarie VT15

Dokt-sektionen

Freddy Larsson

Suppleant

W-sektionen

Elin Johansson

Suppleant VT15 Dokt-sektionen

7.19.37 Institutionsstyrelse Kemiska institutionen (KILU)
Oskar Hansson

Ordinarie

Jenny Kivistö

Ordinarie VT15 W-sektionen

Petter Starlander Suppleant

K-sektionen

K-sektionen

7.19.38 Institutionsstyrelse Livsmedelsteknik (Food)
Erik Börjesson

Ordinarie HT15

Dokt-sektionen

Ebba Rosendal

Ordinarie

K-sektionen

Elisabeth Eriksson Ordinarie VT15 Dokt-sektionen
Randi Phinney

Ordinarie VT15 Dokt-sektionen

Klara Sjölin

Suppleant

Dokt-sektionen

7.19.39 Institutionsstyrelse Maskinteknologi (Mechang)
Leif Siesing

Ordinarie HT14

Dokt-sektionen

Tuva Svensson

Ordinarie

M-sektionen

Kathrine Spang

Suppleant HT14

Dokt-sektionen

Anton Kjellander

Suppleant

M-sektionen
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Michael Halldén Båth Suppleant VT15 M-sektionen

7.19.40 Institutionsstyrelse Matematikcentrum (MC)
Björn Linse

Ordinarie

F-sektionen

Mårten Wadenbäck

Ordinarie

Dokt-sektionen

Charlein Simonsson Suppleant I-sektionen
Johan Fredriksson

Suppleant Dokt-sektionen

7.19.41 Institutionsstyrelse Reglerteknik (Control)
Anders Mannesson

Ordinarie HT14

Dokt-sektionen

Erik Ottosson

Ordinarie

F-sektionen

Max Guidotti

Ordinarie VT15 M-sektionen

Sebastian Elm

Suppleant HT14 E-sektionen

Josefin Berner

Suppleant HT14 Dokt-sektionen

Alexander Karlsson Suppleant

D-sektionen

7.19.42 Institutionsstyrelse Teknik och samhälle (ToS)
David Lindelöw

Ordinarie HT14

Dokt-sektionen

Alexandra Nikoleris Ordinarie VT15

Dokt-sektionen

Angelica Grönvall

Ordinarie VT15

V-sektionen

André Månsson

Suppleant VT15 Dokt-sektionen

Lovisa Elliot

Suppleant VT15 V-sektionen

7.19.43 Institutionsstyrelse Teknisk ekonomi och logistik (IML)
Frida Schedin

Ordinarie

I-sektionen

Joakim Kembro

Ordinarie

Dokt-sektionen

Viktor Nilsson

Ordinarie

M-sektionen

Björn Söderström Suppleant
Lina Johansson

I-sektionen

Suppleant VT15 Dokt-sektionen

7.19.44 Nanometerkonsortiets styrelse
Regina Schmidt Ordinarie VT15 Dokt-sektionen
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Frida Lindberg

Ordinarie VT15 Dokt-sektionen

7.19.45 Internationella miljöinstitutet (IIIEE)
Charlotte Huus-Henriksen Ordinarie W-sektionen

7.19.46 Lärarförslagsnämnd – Rekryteringsnämnden
Niklas Gustafsson

Ordinarie HT14 V-sektionen

Love Sjögren

Ordinarie

D-sektionen

Fatima Abou Alpha Ordinarie VT15 D-sektionen

7.19.47 Lärarförslagsnämnd – Karriärnämnden
Love Sjögren

Ordinarie D-sektionen

Rasmus Kjellén Ordinarie E-sektionen

7.20 Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola
Rasmus Kjellén

Ordinarie

E-sektionen

Karolina Johansson

Ordinarie

Dokt-sektionen

Martin Persson

Ordinarie

V-sektionen

Malin Jonsson

Suppleant Dokt-sektionen

Sara Gunnarsson

Suppleant E-sektionen

Alexander Pieta Theofanous Suppleant D-sektionen

7.21 LTHs presidium
Sara Gunnarsson

Ordinarie

E-sektionen

Alexander Pieta Thefanous Ordinarie

D-sektionen

Micaela Bortas

Suppleant

E-sektionen

Rickard Möller

Suppleant HT14

K-sektionen

Linnea Thörnqvist

Suppleant VT15 K-sektionen

7.22 Utbildningsberedningen (UBB)
Daniel Lundell

Ordinarie

D-sektionen

Erik Molin

Ordinarie

F-sektionen
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Alexander Pieta Thefanous Ordinarie

D-sektionen

Rickard Möller

Suppleant K-sektionen

Linnea Thörnqvist

Suppleant K-sektionen

7.23 Forskningsberedningen (FB)
Christina Windmark

Ordinarie

Dokt-sektionen

Karolina Johansson

Ordinarie

Dokt-sektionen

Johan Simonsson

Ordinarie

Dokt-sektionen

Malin Jonsson

Suppleant Dokt-sektionen

Alexander Pieta Theofanous Suppleant D-sektionen

7.24 Infrastruktur- och biblioteksberedningen (IBB)
Micaela Bortas

Ordinarie E-sektionen

Sara Gunnarsson Ordinarie E-sektionen

7.25 Ledningsgruppen för jämlikhets-,
likabehandlings- och mångfaldsarbete (JäLM)
Micaela Bortas Ordinarie
Kajsa Ahlgren

E-sektionen

Ordinarie VT15 Dokt-sektionen

7.26 Näringslivsutskottet – TLTH näringsliv
Erik Alstersjö

Ordförande TLTH näringsliv D-sektionen

Robin Timan

Ledamot

D-sektionen

Kristian Berg

Ledamot

D-sektionen

Natali Ljunggren

Ledamot

D-sektionen

Douglas Hörberg

Ledamot

V-sektionen

Kevin Utjés

Ledamot

I-sektionen

Sofie Järlid

Ledamot

I-sektionen

Kävin Ispiroglu

Ledamot

D-sektionen

Jacob Blomgren

Ledamot

F-sektionen
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Louise Sjöholm

Ledamot

F-sektionen

Cathrine Harder

Ledamot HT14

K-sektionen

Navneeta Deo

Ledamot HT14

Masterstudent

Martin Sundequist Ledamot

F-sektionen

7.27 ARKAD HT14
Linnéa Gerhardsson

Projektledare ARKAD

F-sektionen

Victoria Schönauer

Projektgruppen – Företags- och eventkoordinator

I-sektionen

Jessica Sundberg

Projektgruppen – Gasqueansvarig

V-sektionen

Peter Sjöström

Projektgruppen – Företagsansvarig

I-sektionen

Sofiane Tekfi

Projektgruppen – Eventansvarig

F-sektionen

Frida Olofsson

Projektgruppen – Eventansvarig

V-sektionen

Olof Jansson

Projektgruppen – Mässa- och logistikkoordinator E-sektionen

Pernilla Agné

Projektgruppen – Rekryteringsansvarig

I-sektionen

Kajsa Andersson

Projektgruppen – Sponsansvarig

I-sektionen

Line Wänglund Forsberg Projektgruppen – Lunch- och loungeansvarig

V-sektionen

Karin Dammer

Projektgruppen – Husansvarig

E-sektionen

Anna Johansson

Projektgruppen – Husansvarig

V-sektionen

Anita Tran

Projektgruppen – PR-koordinator

F-sektionen

Jacob Arvidsson

Projektgruppen – IT-ansvarig

D-sektionen

Martin Müller

Projektgruppen – Art Director Tryck

K-sektionen

Jacob Karlsson

Projektgruppen – Copywriter

I-sektionen

Aron Söderling

Projektgruppen – Systemansvarig

D-sektionen

Åsa Pålsson

Projektgruppen – Art Director Katalog

A-sektionen

Mikael Walgren

Chefer – Område

V-sektionen

Christoffer Sjögren

Chefer – Område

I-sektionen

Jesper Jönsson

Chefer – Område

V-sektionen

Louise Sjöholm

Chefer – Område

F-sektionen

Arvid Svahn

Chefer – Område

V-sektionen
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Marie Petersen

Chefer – Område

V-sektionen

Jasmine Johansson

Chefer – Område

I-sektionen

Hanna Scheibenplug

Chefer – Område

F-sektionen

Josefin Höglund

Chefer – Infodisk

V-sektionen

Vivianne Zhong

Chefer – Infodisk

V-sektionen

Linita Karlsson

Chefer – Inredning

W-sektionen

Maria Nordgren

Chefer – Inredning

V-sektionen

Frida Håkansson

Chefer – Kontaktsamtal

V-sektionen

Erik Jacobsson

Chefer – Marknadsundersökning

I-sektionen

Filip Linde

Chefer – Bilbokningen

I-sektionen

Gunnar Dahlström

Chefer – Insats

V-sektionen

Jonathan Vidmar

Chefer – Appar

D-sektionen

Hannes Johansson

Chefer – Appar

D-sektionen

Trang Huynh

Chefer – Lunch

V-sektionen

Elina Hederberg

Chefer – Lunch

V-sektionen

Rasmus Bergman

Chefer – Lounge

V-sektionen

Cathrine Gustavsson

Chefer – Lounge

V-sektionen

Olle Hallkvist

Chefer – Logistik

I-sektionen

Carl Esping

Chefer – Logistik

I-sektionen

Amanda Ulter

Chefer – Event

V-sektionen

Emil Persson

Chefer – Event

I-sektionen

Jennifer Jennerhed

Chefer – Event

V-sektionen

Lovisa Sjöstedt

Chefer – Event

V-sektionen

Amanda Österling

Chefer – Gasque

I-sektionen

Joakim Tihlen

Chefer – Gasque

V-sektionen

Caroline Carlheim

Chefer – Gasque

V-sektionen

Anders Persson

Chefer – Kontakt- och nät

E-sektionen
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7.28 ARKAD VT15
Anita Tran

Projektledare ARKAD

F-sektionen

Malin Riddarström

Projektgruppen – PR-koordinator

F-sektionen

Jonathan Vidmar

Projektgruppen – IT-ansvarig

D-sektionen

Oskar Jönsson

Projektgruppen – IT-ansvarig

D-sektionen

Mikaela Carlsson

Projektgruppen – Art Director Tryck

D-sektionen

Jesper Svensson

Projektgruppen – Informationsansvarig

K-sektionen

Caroline Wikstrand

Projektgruppen – Art Director Katalog

V-sektionen

Elin Magnusson

Projektgruppen – Eventkoordinator

E-sektionen

Ebba Rundquist

Projektgruppen – Eventansvarig

I-sektionen

Johan Svensson

Projektgruppen – Eventansvarig

D-sektionen

Charles Mäkelä

Projektgruppen – Gasqueansvarig

V-sektionen

Amanda Österling

Projektgruppen – Rekryteringsansvarig

I-sektionen

Johan Gadde

Projektgruppen – Mäss- och logistikkoordinator M-sektionen

Christofer Sjögren

Projektgruppen – Husansvarig

I-sektionen

Sofia Pettersson

Projektgruppen – Företagsansvarig

I-sektionen

Elin Nilsson

Projektgruppen – Samarbetsansvarig

K-sektionen

Darja Lind

Projektgruppen – Lunch- och loungeansvarig

V-sektionen

Emelie Andersson

Projektgruppen – Husansvarig

E-sektionen

Filip Linse

Projektgruppen – Företagsansvarig

I-sektionen

Axel Wihlborg-Rasmusen Chefer – Bilbokningen

D-sektionen

Izabelle Ahlfors

Chefer – Gasque – Bar

V-sektionen

Hanna Wilander

Chefer – Gasque – Dekor

M-sektionen

Ronja Lillienau

Chefer – Gasque – Eftersläpp

K-sektionen

Emma Sjöborg

Chefer – Gasque – Eftersläpp

F-sektionen

Susanna Haglund

Chefer – Event – Mat

F-sektionen

Fanny Andersson

Chefer – Event – Mat

F-sektionen

Sara Persson

Chefer – Event – Samordning

V-sektionen

Filip Carlsson

Chefer – Event – Samordning

F-sektionen
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Ebba Gårdmark

Chefer – Infodisk

V-sektionen

Julia Ripa

Chefer – Infodisk

F-sektionen

Elin Jönsson

Chefer – Inredning

V-sektionen

Kajsa Ahlström

Chefer – Inredning

V-sektionen

Philip Hellberg

Chefer – Insats

K-sektionen

Fredrik Folkesson

Chefer – IT

D-sektionen

Oscar Svensson

Chefer – IT

D-sektionen

Oscar Axelsson

Chefer – IT

D-sektionen

Christopher Nilsson

Chefer – IT

D-sektionen

Magnus Sigurdsson

Chefer – Kontakt- och nät

F-sektionen

Hanna Andréason

Chefer – Kontaktsamtal

K-sektionen

Marcus Pola

Chefer – Logistik

M-sektionen

Anton Nystedt

Chefer – Logistik

I-sektionen

Tomas Wenmo

Chefer – Logistik

M-sektionen

Angelica Persson

Chefer – Lounge

E-sektionen

Mårten Matell

Chefer – Lounge

I-sektionen

Sara Melin

Chefer – Lunch

I-sektionen

Lovisa Elliot

Chefer – Lunch

V-sektionen

Anton Bengtsson

Chefer – Marknadsundersökning

I-sektionen

Abtin Salahshor

Chefer – Område

I-sektionen

Malin Lunsjö

Chefer – Område

F-sektionen

Richard Wang

Chefer – Område

I-sektionen

Emilia Öhr

Chefer – Område

E-sektionen

Anton Forsström

Chefer – Område

I-sektionen

Frida Hammarberg

Chefer – Område

E-sektionen

Max Ålander

Chefer – Område

E-sektionen

Linus Blomgren

Chefer – Område

F-sektionen

Karl Hedlund

Chefer – PR

I-sektionen
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7.29 IAESTE
Jens Bodelsson

Ordförande

F-sektionen

Johanna Lundin

Kassör

V-sektionen

Vidar Aspelin

Jobraisingansvarig

W-sektionen

Linnea Suomenniemi Vice ordförande

F-sektionen

Gustav Schölin

PR-ansvarig

F-sektionen

Fredrik Siemund

PR-ansvarig

F-sektionen

Erik Sandström

Jobraisingansvarig

F-sektionen

Linnea Blomgren

Alumniansvarig

K-sektionen

Johanna Wilroth

Aktivitetsansvarig

F-sektionen

Isabell Magnusson

Aktivitetsansvarig

V-sektionen

Madeleine Serenhov

Jobraisingansvarig VT15

D-sektionen

Johan Svensson

Alumniansvarig VT15

D-sektionen

Jacob Arvidsson

PR-ansvarig VT15

D-sektionen

Måns Axelsson

Aktivitetsansvarig VT15

F-sektionen

Margit Arctaedius

Mottagningsansvarig VT15 M-sektionen

Erik Karlsson

Jobraisingansvarig VT15

F-sektionen

7.30 Aktivitetsutskottet HT14
Anton Eliasson

Danskurser

F-sektionen

Christopher Nilsson Nyårsbalen – balmstare

D-sektionen

Emelie Andersson

Nyårsbalen

E-sektionen

Catarina Sörensen

Nyårsbalen

D-sektionen

Lovisa Lundin

Nyårsbalen

E-sektionen

Angelica Johansson

Nyårsbalen

K-sektionen

Arvid Svahn

puben Puben

V-sektionen

Björn Sanders

puben Puben

I-sektionen

Cecilia Olsson

puben Puben

I-sektionen

Darja Lind

puben Puben

V-sektionen
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Elin Nyberg

puben Puben

V-sektionen

Isabell Magnusson

puben Puben

V-sektionen

Oliver Sänneskog

puben Puben

I-sektionen

Sara Fredriksson

puben Puben

V-sektionen

Gustav Nyström

puben Puben

I-sektionen

David Gustavsson

Sångarstriden –
Sångarstridsgeneral

F-sektionen

Rasmus Kjellén

Jubileumsbalen – Balmästare

E-sektionen

Gustav Seemann

Jubileumsbalen

F-sektionen

Tobias Lundkvist

Jubileumsbalen

A-sektionen

Rasmus Johnsson

Jubileumsbalen

M-sektionen

Erika Björck

Jubileumsbalen

I-sektionen

Sara Fremlin

Jubileumsbalen

I-sektionen

Maja Lundberg

Jubileumsbalen

V-sektionen

Malin Hall

Jubileumsbalen

V-sektionen

Johan Westerlund

F1 Röj – F1 Röj Boss

E-sektionen

Matilda Hjälle

F1 Röj

F-sektionen

Julia Ripa

F1 Röj

F-sektionen

Magdalena Sandung

F1 Röj

E-sektionen

Ebba Knutsson

F1 Röj

E-sektionen

Susanna Haglund

F1 Röj

F-sektionen

Edward Ekstedt

F1 Röj

F-sektionen

Marcus Ågren

F1 Röj

F-sektionen

Linus Hamlin

F1 Röj

F-sektionen

Måns Fällman

F1 Röj

E-sektionen

Mattias Josefsson

F1 Röj

F-sektionen

Sara Månsson

F1 Röj

F-sektionen

7.31 Aktivitetsutskottet VT15
Desirée Ohlsson

Corneliusbalen – Jobbar- och marskalkansvarig
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M-sektionen

Adam Thorén

Corneliusbalen – Designansvarig

A-sektionen

Rickard Möller

Corneliusbalen – Sittningsansvarig

K-sektionen

Sara Axelsson

Corneliusbalen – Gäst- och underhållningsansvarig M-sektionen

Anders Persson

Corneliusbalen – Sexa- och lunchansvarig

E-sektionen

Sara Fremlin

Corneliusbalen – Balmätsare (januari-mars)

I-sektionen

Maja Lundberg

puben Puben – Pubmästare

V-sektionen

Erika Björck

puben Puben – Pubmästare

I-sektionen

Isabell Magnusson

puben Puben – Pubjobbare

V-sektionen

Elin Nyberg

puben Puben – Pubjobbare

V-sektionen

Sara Fredriksson

puben Puben – Pubjobbare

V-sektionen

Darja Lind

puben Puben – Pubjobbare

V-sektionen

Björn Sanders

puben Puben – Pubjobbare/ Köksansvarig

I-sektionen

Oliver Sänneskog

puben Puben – Pubjobbare

I-sektionen

Cecilia Olsson

puben Puben – Pubjobbare

I-sektionen

Gustav Nyström

puben Puben – Pubjobbare

I-sektionen

Erik Molin

puben Puben – Pubjobbare

F-sektionen

Daniel Lundell

puben Puben – Pubjobbare

D-sektionen

Rickard Möller

puben Puben – Pubjobbare

K-sektionen

Per Ahlbom

puben Puben – Pubjobbare

D-sektionen

Karin Dammer

puben Puben – Pubjobbare

E-sektionen

Jacob Adamowicz

puben Puiben – Pubjobbare

I-sektionen

Ellen Handberg

Sångarstriden – Sångarstridsgeneral

W-sektionen

Johan Förberg

Sångarstriden – Teknikchef

F-sektionen

Sara Axelsson

Sångarstriden – Pyntchef

M-sektionen

Magnus Wallgren

Sångarstriden – Scenchef

F-sektionen

Elin Nyberg

Sångarstriden – Domarmiddagschef

V-sektionen

Niklas Wetterberg

Sångarstriden – Städchef

V-sektionen

Eric Gard

Sångarstriden – Städchef

V-sektionen

Freddy Larsson

Proud Tech – Proud Tech-ansvarig

W-sektionen
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Thilda Ingelsten

Proud Tech – Vice Proud Tech-ansvarig

W-sektionen

Sara Axelsson

Proud Tech – Vice Proud Tech-ansvarig

M-sektionen

Jenny Kivistö

Proud Tech – Medlem

W-sektionen

Arvid Waldén Myhlback Proud Tech – Medlem

F-sektionen

Helena Adna Hallefjord

Proud Tech – Medlem

F-sektionen

Erika Miegel

Proud Tech – Medlem

K-sektionen

Armin Cukur

Proud Tech – Medlem

ING-sektionen

Jennifer Ekholm

Proud Tech – Medlem

W-sektionen

Johanna Gillner

Proud Tech – Medlem

W-sektionen

John Alvén

F1 Röj – F1 Röj boss

M-sektionen

My Reimer

F1 Röj – Vice boss/ The Law

E-sektionen

Niklas Karlsson

F1 Röj – PR/ Tävlingen

E-sektionen

Linus Hellman

F1 Röj – Tekniken

E-sektionen

Andreas Fredh-Ojala

F1 Röj – Kvällen

E-sektionen

Martin Gunnarsson

F1 Röj – Tekniken

D-sektionen

Sara Ljunggren

F1 Röj – Dagen

F-sektionen

Emma Törner

F1 Röj – Kvällen

F-sekionen

Anders Persson

F1 Röj – Dagen

E-sektionen

Robert Berglund

F1 Röj – Tävling

E-sektionen

Fei Heinestam

Danskurser – Dansmästare

V-sektionen

Olof Olsson

Danskurser – Informationsansvarig

D-sektionen

Amy Nicklasson

Danskurser – Informationsansvarig

D-sektionen

Elisabeth Persson

Danskurser – Nyckelväktare

V-sektionen

Marin Lindström

Danskurser – Nyckelväktare

M-sektionen

Anna-Lovisa Nynäs

Danskurser – Festprisse

K-sektionen

Alin Hanstorp

Tandemgeneral

D-sektionen

Marcus Peterson

Tandemgeneral

F-sektionen

Alen Lulic

Kårhack – Projektledare

D-sektionen

Christer Andersson

Kårhack

D-sektionen
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Gustav Seemann

Projektgruppen JFF

F-sektionen

Erik Alstersjö

Projektgruppen JFF

D-sektionen

Per Ahlbom

Projektgruppen JFF

D-sektionen

Linn Svärd

Projektgruppen JFF

V-sektionen

Henrik Paldán

Projektgruppen JFF

F-sektionen

7.32 Nollningsutskottet HT14
Anny Eriksson-Bernholtz Nollegeneral

F-sektionen

Linnea Thörnqvist

Vice nollegeneral K-sektionen

Magdalena Sandung

Øverste

E-sektionen

Sandra Olsson

Øverste

D-sektionen

John Alvén

Øverste

M-sektionen

Lars Gustafsson

Øverste

D-sektionen

Anders Persson

Øverste

E-sektionen

Oskar Jönsson

Øverste

D-sektionen

Hanna Scheibenpflug

Øverste

F-sektionen

Charles Mäkelä

Øverste

V-sektionen

Hugo Hjertén

Øverste

E-sektionen

Nistiman Yilmaz

Øverste

F-sektionen

Hanna Wilander

Øverste

M-sektionen

Marcus Peterson

Øverste

F-sektionen

Erik Molin

Øverste

F-sektionen

Astrid Sundström

Øverste

K-sektionen

Jessica Lundström

Øverste

V-sektionen

Marie Petersen

Øverste

V-sektionen

7.33 Nollningsutskottet VT15
Marie Petersen

Nollegeneral

Viktoria Wastring Øverste

V-sektionen
M-sektionen
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Sebastian Jansson Øverste

W-sektionen

Martin Müller

Øverste

K-sektionen

Frida Duveholt

Øverste

ING-sektionen

Cajsa Olofsson

Øverste

F-sektionen

Mikael Bergmark

Øverste

W-sektionen

Kajsa Henriksson Øverste

A-sektionen

Erik Hjort

Øverste

ING-sektionen

Victoria Ahlqvist

Vice nollegeneral (januari) I-sektionen

Lucas Glasare

Øverste (januari-maj)

V-sektionen

7.34 BEST HT14
Oskar Eriksson

President

F-sektionen

Henrik Norrman

HR

D-sektionen

Kristin Davidsson

Seasonal Coordinator

F-sektionen

Therese Do

PR-ansvarig

M-sektionen

Veronika Smisovska Ekonomiansvarig

W-sektionen

Adria Gonzalez

Cultural exchange main orgniser Utbytesstudent

Jan Karlsson

Ledamot

D-sektionen

Bella Gleisner

Ledamot

F-sektionen

Filippa Bengtsson

Ledamot

W-sektionen

Emmy Dahl

Ledamot

I-sektionen

Johan Sjölund

Ledamot

K-sektionen

7.35 BEST VT15
Henrik Norrman

President

D-sektionen

Oskar Eriksson

HR

F-sektionen

Kristin Davidsson

Seasonal Coordinator

F-sektionen

Therese Do

PR-ansvarig

M-sektionen

Veronika Smisovska Ekonomiansvarig, Course promoter W-sektionen
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Adria Gonzalez

Cultural exchange main orgniser

Utbytesstudent

Jan Karlsson

Ledamot

D-sektionen

Louise Serenhov

Ledamot

D-sektionen

Bella Gleisner

Ledamot

F-sektionen

Filippa Bengtsson

Ledamot

W-sektionen

Emmy Dahl

Ledamot

I-sektionen

Johan Sjölund

Ledamot

K-sektionen

Gustav Ticander

Ledamot

V-sektionen

7.36 Arkivutskottet
Gabriel Persson

Arkivutskottets ordförande W-sektionen

Björn Hansson

Ledamot

F-sektionen

Staffan Ohlsson

Ledamot

M-sektionen

Henrik Pettersson

Ledamot

V-sektionen

Daniel Milve

Ledamot

F-sektionen

Sara Mikaelsson

Ledamot

F-sektionen

Mattias Eklund

Ledamot

D-sektionen

Nefeli Gavriilidou

Kårfotograf

W-sektionen

Lovisa Månsson

Kårfotograf

V-sektionen

William Lantz Winberg Kårfotograf

M-sektionen

Martin Rosén

Kårfotograf

W-sektionen

Josefine Olsson

Kårfotograf

V-sektionen

Moa Sjöholm

Kårfotograf

V-sektionen

7.37 Husutskottet
Christian Hernvall

Ordförande

Christer Andersson Vice ordförande

D-sektionen
D-sektionen

Johan Förberg

Kårhusservice förvaltare F-sektionen

Erik Molin

TUT-chef

F-sektionen
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Daniel Lundell

Datoransvarig

D-sektionen

Lars Gustafsson

Rullechef

D-sektionen

Carolina Sartorius

Ledamot

D-sektionen

David Brand

Ledamot

E-sektionen

Erik Alstersjö

Ledamot

D-sektionen

Jens Elofsson

Ledamot

D-sektionen

Joakim Sörensen

Ledamot

E-sektionen

Karin Dammer

Ledamot

E-sektionen

Lina Brodén

Ledamot

F-sektionen

Måns Fällman

Ledamot

E-sektionen

Marcus Petersen

Ledamot

F-sektionen

Mats Risberg

Ledamot

D-sektionen

Omar Chaudhry

Ledamot

K-sektionen

Per Ahlbom

Ledamot

D-sektionen

Peter Samuelsson

Ledamot

M-sektionen

Peter Seimar

Ledamot

D-sektionen

Rasmus Kjellén

Ledamot

E-sektionen

Viktor Nybom

Ledamot

E-sektionen

Ylva Teleman

Ledamot

F-sektionen

7.38 Superintendenter
Alexandra Schönbeck

Superintendent M-sektionen

Emelie Andersson

Superintendent E-sektionen

Marcus Peterson

Superintendent F-sektionen

Sara Gunnarsson

Superintendent M-sektionen

Sudhakar Sivakumar

Superintendent Masterstudent

Sujitha Krishnamoorthy Superintendent D-sektionen
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7.39 Kårhusservice
Johan Förberg

Kårhusservice förvaltare

F-sektionen

Adam Urga

Kårhusservice ansvarig (PPA)

E-sektionen

Alexandra Schönbeck

Kårhusservice ansvarig (PPA)

M-sektionen

Christer Andersson

Kårhusservice ansvariga (PPA) D-sektionen

Erik Molin

Kårhusservice ansvariga (PPA) F-sektionen

Joakim Sörensen

Kårhusservice ansvariga (PPA) E-sektionen

Karin Dammer

Kårhusservice ansvariga (PPA) E-sektionen

Mårten Berdenius

Kårhusservice ansvariga (PPA) W-sektionen

Martin Persson

Kårhusservice ansvariga (PPA) V-sektionen

Mikael Novén

Kårhusservice ansvariga (PPA) F-sektionen

Rasmus Kjellén

Kårhusservice ansvariga (PPA) E-sektionen

Simon Lundegard

Kårhusservice ansvariga (PPA) K-sektionen

Ylva Teleman

Kårhusservice ansvariga (PPA) F-sektionen

Adrian Roth

Kårhusservice (PP)

F-sektionen

Alexander Magnusson

Kårhusservice (PP)

D-sektionen

Björn Hansson

Kårhusservice (PP)

F-sektionen

Christoffer Lundgren

Kårhusservice (PP)

I-sektionen

Christoffer Maltesson

Kårhusservice (PP)

M-sektionen

David Wessman

Kårhusservice (PP)

F-sektionen

Ebba Palenius

Kårhusservice (PP)

E-sektionen

Emelie Andersson

Kårhusservice (PP)

E-sektionen

Erik Andersson

Kårhusservice (PP)

F-sektionen

Fabian Ågren

Kårhusservice (PP)

F-sektionen

Felix Mörée

Kårhusservice (PP)

F-sektionen

Jennifer Holst

Kårhusservice (PP)

Jessika Nilsson

Kårhusservice (PP)

D-sektionen

Johan Westerlund

Kårhusservice (PP)

E-sektionen

Jonas Rasmusson

Kårhusservice (PP)

F-sektionen
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Linus Röman

Kårhusservice (PP)

F-sektionen

Lovisa Lundin

Kårhusservice (PP)

E-sektionen

Marcus Peterson

Kårhusservice (PP)

F-sektionen

Rebecka Henrysson

Kårhusservice (PP)

E-sektionen

Stefan Elfborg

Kårhusservice (PP)

V-sektionen

Sudhakar Sivakumar

Kårhusservice (PP)

Masterstudent

Sujitha Krishnamoorthy Kårhusservice (PP)

D-sektionen

Tove Rydén Sonesson

W-sektionen

Kårhusservice (PP)

7.40 KFS AB
Carl- Magnus Eriksson Styrelseordförande
Ingrid Lamberg

VD

Nina Reistad

Lärarrepresentant

Jacob Adamowicz

Studentrepresentant

I-sektionen

Rasmus Kjéllen

Studentrepresentant

E-sektionen

Anna Klackenberg

Studentrepresentant

I-sektionen

Magnus Örn Berg

Studentrepresentant

F-sektionen

Björn Hansson

Studentrepresentant

F-sektionen

Cecilia Hurtig

Studentrepresentant

Sara Gunnarsson

Styrelsesuppleant

Felix Mörée

Aktieägarrepresentant F-sektionen

E-sektionen

109

Stadgeändringar
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8.1 Proposition angående alumniföreningar
Under FM10 2014 och FM1 2015 beslutades det:
att

under paragraf §2.2 ersätta det fjärde stycket i sin helhet med […]
”Tidigare ordinarie medlem som ej längre studerar vid LTH samt tidigare student vid LTH som är
medlem i en organisation enligt kapitel 21 – Kårens alumniföreningar är att betrakta som passiv
medlem.”

att

ersätta det nuvarande kapitel 21 i TLTHs stadga med följande:
Kapitel 21
§21:1 Föreningar Kårens alumniförening är följande:


Alumniföreningen vid Teknologkåren i Lund (org nr: 845003-2159).

Den är att betrakta som Fri förening, enligt Kapitel 20, med mandat att företräda TLTH i
alumnifrågor.
§21:2 Ändamål
Föreningens ändamål är:
•
•
•

att verka för ett ökat utbyte mellan studenter, lärare och alumner ute i yrkeslivet.
att anordna sammankomster för föreningens medlemmar.
att stödja och informera om alumniverksamhet riktad mot föreningens medlemmar.

§21:3 Krav
Alumniföreningen ska
•
•
•
•

använda ”Teknologkåren vid LTH” i sitt fullständiga namn,
inte agera på ett sätt som motverkar Teknologkårens syfte eller skadar dess
anseende,
i sin stadga reglera att dess medlemmar iakttar Teknologkårens stadga och
reglemente, samt
erbjuda ur TLTH utträdande ordinarie medlemmar medlemskap.

Alla stadgeändringar som rör Alumniföreningens syfte måste godkännas av Teknologkårens
Fullmäktige.

8.2 Motion angående Kårens fonder
Under FM2 2015 beslutades det:
att

i Stadgan under Kapitel 28 Fonder ändra alla lydelser av:
Kårhusets drift- och underhållsfond
till
Kårhusets driftsfond
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8.3 Motion angående Sektionstillhörighet för
mastersprogram
Under FM10 2014 och FM2 2015 beslutades det:
att

i stadgarna ta bort §16:2 Medlemmar, g), punkt 3)

att

i stadgarna lägga till §16:2 Medlemmar, b), punkt 4) med texten
Mastersprogrammet Wireless Communication

att

i stadgarna lägga till §16:2 Medlemmar, k), punkt 2) med texten
Mastersprogrammet Logistics and Supply Chain Management

att

i stadgarna lägga till §16:2 Medlemmar, e), punkt 5) med texten
Mastersprogrammet Architecture

8.4 Motion angående flytt av Livsmedelteknisk
högskoleutbildning
Under FM2 2015 och FM4 2015 beslutades det:
att

i stadgarna, Kapitel 16, under § 16.2 f) lägga till
”6) Livsmedelteknisk högskoleutbildning”

112

