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Vilket år!
Ett par dagar efter verksamhetsåret 13/14:s slut och jag tror knappt en kan förstå hur mycket
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola har uträttat det här året. Ändå är det just det vi har
försökt sammanfatta i och med den här verksamhetsberättelsen.
Det finns något speciellt med studentlivet. I synnerhet med studentlivet i Lund. Än mer särskilt på
Lunds Tekniska Högskola (LTH). Efter fem år i staden och på LTH vågar jag inte säga att jag har
sanningen. Ett par saker som jag dock tror är framgångsfaktorer för studentlivet i stort är
engagemanget, viljan att förändra och förnya samt glädjen.
Verksamhetsåret 13/14 tycker jag är ett praktexempel på hur vi har tagit ovanstående faktorer och gjort
dem till en del av vår vardag. Vi har gjort insatser för att öka antalet engagerade på central nivå och i det
dagliga arbetet alltid ställt upp för varandra. Vi har vågat ifrågasätta gamla konstruktioner och strukturer
för hur Teknologkåren ska genomföra sin verksamhet.
Framförallt har vi haft väldigt roligt på vägen!
Teknologkåren har, speciellt med tanke på att det är en ideell studentorganisation, en mycket stor
verksamhet. Med andra ord hade det aldrig gått att ro året i land utan alla som hjälpt till, vare sig det
gäller de som har varit förtroendevalda, bara jobbat på något event eller hängt omkring Kårhuset och
gjort saker som behövts göras i stunder då det behövts som allra mest. Teknologkåren finns bara för att
ni är där och vill lägga alla de timmar som krävs, till alla er som varit med vill jag rikta ett stort och
hjärtligt tack!
Slutligen vill jag passa på att önska nästa verksamhetsår ett stort lycka till, tror att det kommer bli
ytterligare ett än mer fantastiskt blad i framgångssagan Teknologkåren.

Over and out!

BJÖRN HANSSON
Kårordförande 2013/2014
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1. Förvaltning och administration
1.1.

Fullmäktige HT13

Fullmäktige hade under hösten haft fem stycken ordinarie Fullmäktigemöten, inga extra sammanträden
behövdes. FM9 var också HöstFM då nya heltidare valdes. I år uppehölls den "nya" traditionen med ett
Fullmäktigemöte i Helsingborg i och med att FM7 hölls i Helsingborg
Samtliga protokoll från 2013 ska vara justerade, något protokoll saknas dock fortfarande på hemsidan.
Inför hösten valde ett antal Fullmäktigeledamöter att avsäga sig sin plats och ett flertal av dessa vakanser
ersattes av suppleanter. Det var tyvärr några suppleanter som också avsade sig sina platser så någon
plats förblev vakant.
Under hösten var närvaron hos Fullmäktige bra, något lägre än under våren men det var samtidigt
väntat. Det var fortsatt många bra diskussioner och trenden med att det alltid varit några
Fullmäktigeledamöter som hade inlägg i var diskussion uppehölls.
Informationsspridningen från Fullmäktige fungerade inte så bra under hösten, sammanfattningar skrevs
inte efter varje möte och efter de möten som sammanfattning skrevs blev den inte alltid publicerad.
JOEL ANDERSSON
Fullmäktiges Talman 2013

1.2.

Fullmäktige VT14

Inför Fullmäktige 2014 planerades en fullmäktigeutbildning som får sägas vara mer ambitiös än tidigare
år. Utbildningen bestod i en övernattning på skånsk kursgård med föredrag av diverse heltidare kring
frågor som berör Fullmäktige. Jag anser att denna utbildning hittills har fallit ut väldigt väl.
Jag har genomfört flera andra förändringar under våren i syfte att göra Fullmäktige mer tillgängligt, både
för ledamöter såväl som för andra medlemmar. Bland dessa kan nämnas:
1.
2.
3.

4.

Digitala handlingar. Med få undantag skickas alla handlingar numera ut i det digitalt sökbara
formatet PDF. Detta förenklar för eventuella synskadade medlemmar som vill ta del av
handlingarna likväl som för oss andra.
“Digitala” yrkanden. Ändringsförslag samlas in på förhand och presenteras med projektor på
mötet. Detta hjälper ledamöterna att hålla reda på vilka förslag som är aktuella.
Högre tempo i allmänhet. Detta leder till att mer tid kan läggas på beslut som är av större vikt.
Delvis tack vare presidiets ansträngningar har alla möten under våren utom ett klarats av på
utsatt tid, en klar förbättring. De utdragna mötestiderna är en av de viktigaste aspekterna som
gör Fullmäktige otillgängligt i dagsläget.
Val av personer utan motkandidater har tagits med acklamation (där annat ej begärts), vilket
också ökar effektiviteten utan att hindra demokratin.
JOHAN FÖRBERG
Fullmäktiges Talman 2014
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1.3.

Valnämnden

Valnämnden blev sammansatt väldigt sent under 2013. I princip uppstod situationen att Valnämnden
inte hade någon ordförande eller ledamöter så Fullmäktiges Talman fick som enda ordinarie ledamot
försöka leda gruppens arbete.
Två ledamöter valdes in på en extra punkt under ett Fullmäktigemöte och det fanns också två
representanter från sektionerna som deltog i delar av gruppens arbete.
Valet publicerades och nomineringarna öppnade i tid. Valnämnden bestämde att genomföra valet endast
med elektronisk röstning, detta då det var det enda rimliga alternativet att hantera med de begränsade
resurser som fanns.
Reklam för valet gjordes på hemsida, med utskick och det erbjöds även möjlighet att rösta under
ARKAD.
Det totala valdeltagandet var 4.6 % vilket är lågt mot de ca 10 % som det varit åren innan. Eftersom
begränsade resurser fanns för att sprida information om valet och promota röstning är detta dock inte
förvånande. Den sena (om än stadgekorrekta) starten av valprocessen har troligtvis också påverkat.
Det viktigaste inför 2014 för organisationen som helhet är att hitta en ordförande och ledamöter till
Valnämnden så att dessa kan påbörja arbetet mycket tidigare än föregående år.
JOEL ANDERSSON
Fullmäktiges Talman tillika tillförordnad Valnämndens Ordförande 2013

1.4.

Valberedningen HT13

Valberedningen bestod under hösten inledningsvis av tre ledamöter, Karin Lindmark (ordförande),
Jonatan Ferm och Martin Persson. För att minska arbetsbördan för dessa valdes ytterligare två
ledamöter in av Fullmäktige, Rasmus Kjellén och Felicia Seemann. Valberedningen bestod alltså av fem
ledamöter under arbetets gång där de flesta ledamöter deltog i majoriteten av arbetet. Under
valberedningsarbetet hölls totalt knappt 20 intervjuer med kandidater till kårens poster.
Valberedningsprocessen kännetecknades som vanligt av en viss tidspress då många kandidater ska
intervjuas på kort tid. Arbetsgången för intervjuprocessen var i mångt och mycket redan upparbetad
genom att intervjuguider från tidigare år kunnat användas efter vissa modifikationer. Relativt många
intervjuer förlades till helger istället för veckodagar, vilket var en välkommen avlastning i veckoschemat
för Valberedningen.
Valberedningen kunde glädjas över att flera poster hade flera kvalificerade kandidater, samtidigt som det
finns ett orosmoment i att vissa poster har väldigt få intressenter.
MARTIN PERSSON
Ställföreträdande tillförordnad Valberedningens Ordförande HT13

1.5.

Valberedningen VT14

Valberedningen inledde tillsammans med heltidare och Kårstyrelsen en marknadsföringskampanj inför
Val-FM. Kampanjen resulterade i 172 stycken nomineringar, vilket är fler än de senaste åren. En
femtedel av posterna hade fler kandidater än platser som skulle väljas. Alla heltidarposter hade minst en
kandidat. Valberedningen arbetade med att utveckla frågor inför intervjuerna, främst genom att ta fram
postspecifika casefrågor. En intensiv intervjuvecka resulterade sedan i att ett förslag på kandidater lades
fram till Fullmäktige. Fullmäktige valde på Val-FM att följa Valberedningens rekommendationer på alla
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poster utom en. Valberedningen är nöjd med vårens arbete och ser fram emot att göra det ännu bättre
till hösten.
CAROLINE VERNET
Valberedningens Ordförande 2014

1.6.

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen har under verksamhetsåret arbetat med ett antal strategiska projekt och dessutom sett över
sin egen organisation. Kårstyrelsen har både jobbat med de punkter som Fullmäktige ålagt genom
verksamhetsplanen, men också drivit en del egna projekt. Det mesta av Kårstyrelsens egna arbete har
drivits i arbetsgrupper och återkopplats på informella fredagsmöten. Kårstyrelsen har haft stor bredd på
sitt arbete, och tittat på allt ifrån heltidarnas arbetsmiljö och hur bra överlämningarna fungerar, till
TLTHs övergripande mål, visioner och värdegrund. Vi har varit politiskt engagerade och diskuterat de
remisser som inkommit tillsammans med de politiska heltidarna.
Nedan följer ett axplock av de största puckarna Kårstyrelsen har jobbat med under året.
TLTHs organisation
En stor puck i verksamhetsplanen för Kårstyrelsens del var att se över TLTHs organisation. I sin
nuvarande form har TLTH tomma utskott, mycket som faller mellan stolar och många ärenden som
lyfts uppåt för att beslut inte kan tas på låg nivå. Kårstyrelsen har fortsatt det arbete som föregående
Kårstyrelse jobbade med, och har lagt en ny delegationsordning till Fullmäktige som ska förtydliga vem
som får ta vilka beslut, och har bestämt att en anställd kanslist ska ta hand om expeditionen istället för
heltidarna. Kårstyrelsen hade massa fina tankar och idéer som inte hanns med, och detta arbete kommer
därför behöva överlämnas till nästa års Kårstyrelse.
Kårstyrelsens organisation
Förra Kårstyrelsen föreslog på årets första Fullmäktige att ändra så att Kårordförande inte längre skulle
leda Kårstyrelsens arbete. Med detta som bakgrund gjordes under året övergången från att
Kårordförande kallade till möten och ledde de informella mötena, till att jag gjorde det. Denna nya form
har fungerat bra, och Kårstyrelsen valde att strukturera det tydligare i en proposition på FM2. I och med
denna proposition så måste Kårstyrelsens ordförande väljas av Fullmäktige, och har dessutom skriftligt
ansvar att leda Kårstyrelsens arbete – ett ansvar som tidigare inte låg på någon.
Inspektorsval
TLTH hade varit i sede vacante allt för länge, och Kårstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp att föreslå en
kandidat till Inspektor till Fullmäktige. Efter sondering bland institutionernas korridorer, samtal med
tidigare inspektorer och intervjuer med aspiranter föreslogs och valdes Professor Doktor Viktor Öwall
av Fullmäktige.
Civilingenjörsringen
Kårstyrelsen vill att Civilingenjörsringen fortsätter produceras exklusivt för alumner från LTH även i
framtiden, vilket försvåras av att det i dagsläget inte är helt klart vad som avtalats med ringens
formgivare Birger Pellas. Kårstyrelsen har varit i dialog med Birger Pellas för att försöka få till stånd ett
tydligt och framtidssäkert avtal, men detta är en process som tar tid eftersom all kommunikation sker
skriftligen genom ombud. Detta kommer alltså få fortgå under nästa verksamhetsår.

CHRISTOFFER CRONSTRÖM
Kårstyrelsens Ordförande 2013/14
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1.7.

Generalsekreteraren – ekonomi, förvaltning och administration

Verksamhetsåret 2013/2014 inleddes med att jag drog i ett stort revideringsprojekt för TLTHs budget
där stor fokus lades på att leta fram dolda kostnader och på att analysera de senaste årens utfall för att få
en så väl underbyggd budget som möjligt. På Fullmäktiges inrådan har frekvensen på den ekonomiska
rapporteringen till Fullmäktige och Kårstyrelsen ökat – från att det endast lämnas halvårsrapporter till
att stora ekonomiska utfallsrapporter lämnas in en gång i kvartalet. Formen för rapporteringen har även
förändrats avsevärt under året, från att tidigare huvudsakligen ha presenterats i grafer lyftes siffror och
analys tydligare fram i de rapporter som lämnades under våren 2014. Rapporten för det tredje kvartalet
innehöll prognoser för resultatet för Kårens budget mer lättförståelig är att även formen för rambudget
har förändrats, från att Fullmäktige tidigare har beslutat om resultatet för ett helt projekt fattar de nu
beslut om kostnader och intäkter för varje kostnadsställe.
De rutiner som gäller för Kårens ekonomihantering har setts över. Denna granskning har bland annat
resulterat i en motion om att anta en delegationsordning, där Kårstyrelsen bland annat föreslås få större
manövreringsutrymme för budget än idag, samt i att det har införskaffats bankkort, vid sidan av de
kreditkort heltidarna har, som ska kunna användas vid större inköp som t.ex. i anslutning till ARKAD
för att undvika situationer där TLTH måste sätta över stora belopp på funktionärers konton för att de
ska kunna göra inköp.
En hel del arbete har lagts på att rätta till felaktigheter i medlemssystemet. Under sommaren 2013
gjordes det en stor genomgång av studenter med felaktiga adresser i medlemssystemet, med resultatet att
ett par hundra adresser kunde rättas till innan medlemskorten skulle skickas ut. Ett system har vidare
tagits fram för att sortera ut doktorander som fortfarande är medlemmar i de sektioner de tillhörde
under grundutbildningstiden istället för DOKT.
Andelen av de inresande studenter som blir medlemmar i TLTH har under verksamhetsåret ökat
dramatiskt, från några tiotal till ca 200. Den huvudsakliga förklaringen till denna ökning är att det lagts
mycket större fokus på att involvera internationella studenter i Teknologkårens verksamheter direkt när
de kommer hit. Under våren har Fullmäktige beslutat att införa en separat, lägre, medlemsavgift för
internationella studenter för att ge ytterligare incitament till att de ska gå med i kåren.
Ekonomihanteringen har överlag fungerat bra under verksamhetsåret – där två av höjdpunkterna har
varit ekonomiarbetet i samband med nollningen och faktureringen efter ARKAD, som båda har
fungerat väldigt smärtfritt. Tyvärr har vi legat efter med faktureringen av t.ex. Rulle och
engångsmaterial, och som en konsekvens finns det vid verksamhetsårets slut ett behov av att se över
rutinerna för vår fakturering av kunder.
GABRIEL PERSSON
Generalsekreterare 2013/14

1.8.

Informationsutskottet 2013

Verksamhetsåret inleddes med en rekryteringskampanj som resulterade i flera tillskott till
Informationsutskottet. Mycket fokus låg på utskottet under terminen och vi genomförde bland annat ett
gemensamt event tillsammans med TLTH Näringsliv. Utskottsarbetet mattades tyvärr av under hösten
då andra uppgifter tog överhanden.
Under året har nya broschyrer tagits fram, bland annat en ny rekryteringsbroschyr samt en ny upplaga av
Teknologkårens stora informationsbroschyr ”Vi bryr oss”. Utöver detta har en del övrigt profilmaterial
köpts in. Teknologkårens informationskanaler har inventerats och vi har bland annat börjat jobba med
Instagram som ett sätt att nå ut med bilder på vår verksamhet. Vi har också reviderat Teknologkårens
grafiska profil så att den ligger mer i linje med verksamheten. Dessutom har vi arbetat om
Teknologkårens funktionärshandbok till ett bättre format och sett till att handboken gjorts tillgänglig för
alla sektioner.
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Teknologkårens hemsida har många förbättringsmöjligheter och ett sidoprojekt under terminen har varit
att planera en omarbetning av hemsidan. Projektet fick tyvärr slutligen skjutas på framtiden. Jag
betraktar detta som ett misslyckande då hemsidan är en av de mest trängande punkterna på
dagordningen.
Valet VT13 ställde höga krav på Kårens informationsspridning och genomfördes med blandad
framgång. Jag är dock hoppfull inför nästa val och jag tror att vi tar med oss många bra erfarenheter
från den här terminens val.
Höstterminen inleddes med aktivt marknadsföringsarbete främst under nollningen. Vi uppvisade ett
mycket gott resultat vad avser medlemsrekrytering och jag vill tro att Informationsutskottet delvis
bidrog till detta.
Under ARKAD låg Fullmäktigevalet i fokus och vi arbetade hårt för att förmå medlemmarna att rösta.
Tyvärr klockade vi mycket sorgsna siffror i valet, något som nog till viss del kan härledas till den vakanta
posten som Valnämndens Ordförande. Denna vakans gjorde att vi inte kunde ta emot pappersröster,
vilket sänkte deltagandet. Klart är att Fullmäktigevalet bör vara ett fokusområde för verksamhetsåret
14/15.
En annan roll som faller på Informationsansvarig är att stödja de fria föreningarna i deras
informationsarbete. Jag har tillsammans med Aktivitetssamordnaren jobbat aktivt med denna uppgift
under 2013, bland annat med lättare finansiellt stöd till vissa föreningar.
Jag anser att Teknologkåren behöver bestämma sig för om Info skall vara en PR-konsult eller en
gruppledare och sedan rekrytera därefter. Det har tyvärr visat sig svårt att rekrytera personer som kan
spela båda rollerna bra. Jag har under min mandatperiod tolkat rollen i riktning mot PR-konsult vilket
jag anser har fungerat relativt väl.
JOHAN FÖRBERG
Informationsansvarig 2013

1.9.

Informationsutskottet VT14

Hemsidan
Planeringen av en ny hemsida tog fart genom ett möte med Lunicore där en teknisk kravspecifikation
togs fram. Arbetet avstannade sedan en tid för att nu i skrivande stund vara under uppstartande igen
med möten inplanerade samt en grov plan på hur hemsidan ska kunna vara färdig i tid till nollningen.
Pubarna
Under våren kom pubarna i Cornelis igång, 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, men det hade i de situationerna varit skönt att ha ett utskott att luta sig mot.
Information/kommunikationskanaler
Alla våra informationskanaler har inte använts riktigt som det var tänkt och planerat från början.
Kårnytt har kommit ut så som det ska i de allra flesta fall, internationella Kårnytt har däremot bara
kommit ut 4 gånger. Toabladet har bara kommit ut 2 gånger vilket är skrämmande dåligt, då det är en av
våra effektivaste informationskanaler.
Ett möte har hållits angående om hur informationsspridningen ska skötas till hösten, där vi kom fram
till lite nya riktlinjer till bland annat Toabladet.
MARIA PERSSON
Informationsansvarig 2014
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1.10. Arkivutskottet
Arkivutskottet har under året mer eller mindre legat i dvala på grund av bristande engagemang. Det
skedde viss samordning med Kårfotografer och med Informationsutskottet, och arkivering av nytt
material har fortsatt. Dock är de projekt som drevs av Kårarkivet under föregående år, som inbindning
av lösa papper och digital dokumentation av arkiverat material, avstannade.
Fullt medveten om min egen tidsbrist sonderade jag efter möjliga personer att ta över min post under
pågående mandatperiod. I brist på en sådan ersättare valde jag att ta en förvaltande roll.
CHRISTOFFER CRONSTRÖM
Kårarkivarieämbetets Ordförande 2013/14

1.11. KFS AB 13/14
KFS har under det senaste verksamhetsåret haft en stabil verksamhet. Året har präglats av att slutföra de
investeringar som gjordes under verksamhetsåret 12/13. Bland annat implementeringen av det nya
affärssystemet men även inviga en nyrenoverad lokal som mer passar butikens behov. Renoveringen av
lokalen blev något dyrare än budget, detta mycket till del av att lönekostnaderna blev högre än beräknat.
I augusti meddelade dåvarande VD Christer Kedström att han ville avsluta sin tid som VD. Detta
resulterade i att en rekryteringsprocess gick igång, ett fåtal kandidater intervjuades baserat på referenser.
Ingen öppen utlysning av tjänsten skedde. Ingrid Lamberg rekryterades och jobbade parallellt med
Christer under hösten för att sätta sig in i arbetet. Vid styrelsemötet den 2 december närvarade Christer
för sista gången och efter årsskiftet tog Ingrid över helt som VD. Under våren har Ingrid sett över vilka
rutiner och policys som finns inom bolaget. För att sedan se till att KFS har relevanta och aktiva
styrdokument.
Under våren tillsattes två arbetsgrupper med syften att utveckla verksamheten inom olika områden. En
grupp med huvudfokus på utvecklingen av kompendieförsäljningen och en grupp med fokus på
utvecklingen av en webbshop.
Kompendiegruppen har bland annat informerat om möjligheterna att sälja kompendier på KFS för
LTHs prefekter. De har även tagit fram informationsmaterial med samma syfte.
Webbshopsgruppen har under våren arbetat med att ta fram en kravspecifikation för vilka behov som
finns kring en framtida webbshop. Arbetet har fortlöpt och är nu inne i sin slutfas i kravspecifikations
utveckling.
Sammanfattningsvis går det att se tillbaka på året som produktivt och utvecklande. KFS har nu tydligare
rutiner och ledarskap med de verktyg som krävs för att bolaget skall kunna fortsätta utvecklas. Bolaget
går starkt in i nästa verksamhetsår med tydliga mål och en god ekonomi.

RASMUS KJELLÉN
Aktieägarrepresentant i KFS AB:s styrelse 2013/14
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2. Utbildning
2.1.

Ledningsgruppen

När verksamhetsåret startade fick Ledningsgruppen i princip ett tomt papper framför sig. Den
koordinerande verksamheten var så gott som obefintlig och två av de största målen var att få igång
koordineringen samt få kommunikationen de Vice Kårordföranden sinsemellan att flyta på bra.
Hypotesen var att Ledningsgruppen därifrån skulle ha tillgång till en stabil plattform att lägga upp
arbetet på.
Ledningsgruppen har under året sammanträtt i stort var eller varannan vecka för att hålla koll på
utskottets verksamhet och graden av närvaro bland ledamöterna har varit hög. Ledningsgruppen har
även haft den stora förmånen av att i snitt vart annat möte fått besök av en Kårstyrelseledamot. Den
goda närvaron i kombination med de löpande avrapporteringarna har under året givit Ledningsgruppen
den insynen som behövts för att identifiera vart verksamheten fungerat bra respektive dåligt.
I takt med att ambitionerna inom Ledningsgruppen stigit men även insikten ökat gällande avsaknaden
av ideellt aktiva, har Ledningsgruppen med hjälp av Kårstyrelsen på gott och ont även jobbat en hel del
operativt under året, exempelvis med Speak-Up days. Det goda ligger i att organisationen upplevs som
plattare samtidigt som personer i ledande position inte tappar greppet om hur verkligheten de agerar
inom ser ut och utvecklas. Nackdelarna ligger i att det strategiska arbetet sätts i andrahand samtidigt
som ledningen ser en möjlighet i att problem löser sig även om den viktigare frågan om rekrytering inte
löses.
Även om det finns delar av verksamheten som gått halvknackligt eller som i vissa fall käpprätt åt
pipsvängen, exempelvis de gemensamma studieråden, så finns det även delar av verksamheten som givit
mycket fina resultat, exempelvis den internationella nollningen i början av vårterminen. Året har som
helhet tack vare flertalet eldsjälar, målmedvetna medarbetare och en hjälpsam Kårstyrelse utifrån de
initiala förutsättningarna fungerat över förväntan.
Rom byggdes inte över en natt och under året har vi testat oss fram, misslyckats ibland och briljerat
ibland. Förhoppningen är att vi lagt en bra grund för det kommande verksamhetsåret där vi ser några
nya friska vindar blåsa in men även en stor dos kontinuitet följa med. Dessa tillsammans bär med sig
erfarenheter och lärdomar från året som gått och förändringspotentialen som behövs för att fortsätta
utvecklas till det bättre.
CHRISTIAN LINDGREN
Utbildningsutskottets Ordförande 2013/14

2.2.

Strategigruppen

Arbetet med Strategigruppen har fungerat väldigt väl under året. Det fanns tidigt en kärngrupp av
studenter som ville engagera sig. Gruppen har under året haft 5 sammanträden. Strategigruppen
sammanträder oftast efter behov då det uppkommer större frågor. De har mellan sammanträdena
fungerat som en viktig kanal för tankar och inspiration. Sammanfattat bidrar Strategigruppen med en
stor kunskapskälla till Teknologkåren.
Det första arbetet som utfördes av gruppen var i samband med förslaget om högskolestiftelser.
Gruppen deltog i framtagandet av Teknologkårens åsikter till remissen. Löpande under hösten bedrevs
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diskussion om Universitetskanslerämbetets(UKÄ:s) utvärderingar. Diskussionen om utvärderingarna
kretsade kring nödvändigheten av ett system för utvärdering och egna utvärderingssystem på LTH.
Under våren kom två förslag från LTH, kandidatarbete och fördelningsmodell. Det är två väldigt stora
frågor för LTH:s verksamhet. Inget beslut gjordes om Teknologkårens åsikt i frågan om kandidatarbete.
Strategigruppen jobbade istället med att bidra med ett stadigt underlag till de representanter som satt i
LTH:s arbetsgrupp för kandidatarbete. Liknande arbete gjordes med fördelningsmodellen. Först deltog
strategigruppen i att bereda underlag till representanter i arbetsgruppen, därefter genom att bereda
remissvaret.
I framtagandet av det nya mål- och visionsdokumentet tillfrågades Strategigruppen om deras åsikter
kring mål och visioner för Teknologkårens påverkansarbete. Resultatet blev en intressant diskussion
som bidrog med nya tankar och idéer till Teknologkårens mål och visioner.
DANIEL LUNDELL
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor 2013/14

2.3.

Utbildningsfrågor

Påverkansarbetet under året har innefattat större frågor som beskrivs i rubrikerna nedan såväl som
löpande arbete såsom administration och ledning av Teknologkårens externa representanter.
Läsårsindelningen
LTH har beslutat om införandet av en ny läsårsindelning vilket har medfört en del oklarheter kring
implementeringen. Studenter har varit rädda för en ökad arbetsbelastning och problem med
tentamensskrivningar. Teknologkåren har därför jobbat med att få ut information till studenterna vid
LTH. Det har skett genom påverkan gentemot LTH för att de ska skicka ut information till studenter
och berörda anställda på LTH. Arbetet har varit ihärdigt och det mynnade ut i ökad information från
LTH. Extra tydliga instruktioner gick ut till kursansvariga inför planeringen av läsåret 14/15 som en
följd av Teknologkårens arbete. Dessutom skickade LTH ett meddelande till studenterna och
informerade om de ändringar som kommer ske.
Universitetskanslerämbetets utvärderingar
Under verksamhetsåret kom äntligen det efterlängtade resultatet från utvärderingarna av
Universitetskanslerämbetets(UKÄ:s) utvärderingar. Det blev blandat resultat för LTH:s utbildningar.
Större delen av de utvärderade utbildningarna på LTH fick betyget hög eller mycket hög kvalité. Dock
fick totalt 5 utbildningar (3 civilingenjörsutbildningar och 2 mastersutbildningar) betyget bristande
kvalité. Teknologkåren arbetade med två saker i samband med detta; information och uppföljning.
Arbetet med information skedde genom att kåren tog fram tydlig information till studenterna om UKÄ
och resultatet av deras utvärderingar. Uppföljning skede genom aktivt arbete gentemot studieråden att
jobba med uppföljning av utvärderingarna. I uppföljningen ingick även påbörjan av arbetet med
återkoppling till UKÄ.
Etik i utbildningen
Med UKÄ:s utvärderingar och ett stigande intresse bland studenter för etik i utbildningen har nu LTH
tagit ett stort steg mot införande av moment som behandlar etik i civilingenjörsutbildningen.
Teknologkåren lade fram ett förslag om att utreda etik i civilingenjörsutbildningen. Förslaget mynnade
ut i ett rektorsuppdrag om att utreda införandet av etik i utbildningarna. Arbetet har påbörjats och
kommer att fortsätta in i nästa verksamhetsår. Just nu ser det väldigt lovande ut.
LTH:s arbetsordning
Tidigt under våren 2014 inkom rapporter om att studentsuppleanter inte längre var välkomna på möten.
Det har tidigare förekommit för representanter i LTH:s styrelse men nu dök det upp på fler ställen.
Situationen bemöttes direkt av Teknologkåren. Det visade sig vara en tolkning av den arbetsordningen
som tillämpas. Problemet löstes tillfälligt genom diskussion med LTH:s ledning. Inför revideringen av
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arbetsordningen som ska gälla från och med 2015 har LTH tagit bort möjligheten till suppleanter som
kan närvara vid sammanträden. Teknologkåren har genom remissvar starkt motsatt sig förslaget.
DANIEL LUNDELL
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor 2013/14

2.4.

Studiesociala frågor

Under året har Teknologkåren bedrivit studiesocialt arbete inom ett flertal olika områden som
presenteras mer ingående under följande underrubriker. Utöver dessa områden har vi även bidragit i det
studiesociala arbetet i LUS och SFS under året samt gett hjälp och stöd till studenter på LTH rörande
frågor som ingår i det studiesociala området.
LTH:s policy för mottagning
I november presenterade LTH helt utan förvarning en ”policy för mottagning av nya studenter”, i vad
som väl får anses vara någon god anda av att alla ska ha det trevligt och roligt. Sättet på vilket den
presenterades, och de paternalistiska påbuden i den, resulterade dock i att Teknologkåren omöjligen
kunde ställa sig bakom den. Under vintern arbetade vi med att försöka få till en mer konstruktiv
skrivning, vilket helt misslyckades. Istället beslutade vi att helt enkelt låtsas som att policyn inte fanns,
och istället genomföra de förändringar vi ansåg nödvändiga och motiverade. LTH:s agerande har tagit
mycket fokus från produktivt arbete, och väckt mycket motstånd, som också smittat av sig på
Teknologkårens övriga arbete med alkoholfrågor.
Alkoholkultur – IQ-projektet
Något som varit mer positivt i alkoholfrågor är att SFS tillsammans med IQ dragit igång ett projekt om
alkoholkultur i studentvärlden. Vi hoppade på projektet så fort vi fick nys om det, vilket visade sig vara
för sent – pilotkårerna var redan utvalda, och Chalmers fick representera teknologkårerna i den första
omgången, till undertecknads stora förtret. Vidare dröjde finansieringen av projektet, som därför kan
dra igång först i höst.
Arbetsmiljöorganisation
Teknologkårens arbetsmiljöorganisation har varit ett återkommande sorgebarn under de senaste åren. I
år har några försök gjorts för att få igång arbete – bland annat har ett möte hållits med
Skyddsombudskollegiet. Detta präglades av entusiasm, men också av förvirring inför vad det är tänkt att
vi ska göra egentligen. Ett besläktat projekt är att få sektionerna att uppvärdera skyddsombudsrollen då
den i dagsläget på vissa sektioner faller på ordföranden, vilken har svårt att prioritera området. Här
ställdes vi inför ett moment 22, då sektionerna var obenägna att införa en ny post som Skyddsombud,
som inte hade något att göra – och posten på samma sektioner inte kunde göra något, eftersom
ordföranden som hade posten, hade för mycket annat att göra.
Studentbostäder
Under sommaren besvarades en remiss rörande förändringar i boverkets byggregler. Syftet var att det
skulle bli enklare (och därmed billigare) att bygga bostäder för unga och studenter. LUS ville få in en
skrivelse om att man skulle få lätta på tillgänglighetskraven för rullstolsburna, något vi och HTS ställde
oss emot. Vår linje var också den som segrade, vilket var gött.
Under hösten framkom också att Akademiska hus sökte intressenter för att bygga studentbostäder runt
LTHs campus. Teknologkåren har lämnat en intresseanmälan, och börjat utreda så smått. Hurra!
Pedagogiskt stöd
När det gäller pedagogiskt stöd har Teknologkåren samarbetat med LTH och Avdelningen för
pedagogiskt stöd för att förbättra de rutiner som finns. Främst har arbetet fokuserats på rekrytering av
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mentorer, men även andra frågor har diskuterats. Detta är ett positivt arbete som kommer att fortgå
även under nästa verksamhetsår.
ERIK MOLIN
Vice Kårordförande för studiesociala frågor 2013/14

2.5.

Internationella frågor HT13

Under terminen fick vi officiellt två nya masterprogram till LTH som vi ska studiebevaka. Dessa ligger
under det internationella miljöinstitutet, men nu under LTH; Environmental Management and Policy
(EMP) och Erasmus Mundus programmet Environmental Sciences, Policy and Management
(MESPOM). Båda programmen har fullt funktionella studieråd, så det enda vi behöver göra är hålla
kontakt med dem. Under hösten lyckades jag dock inte få kontakt med programrepresentanterna, även
efter flertal försök.
Fyra av LTH:s masterprogram firade 10-års jubileum under 2013; System-on-Chip, Biotechnology,
Food Technology och Water Resources. De firades under den årliga mastersmiddagen i slutet av
terminen.
Universitet bjöd in alla som arbetar med internationella frågor till en internationell halvdag. Där
diskuterades främst den nya internationaliseringspolicyn, hur vi ville att den skulle se ut och vad vi ville
den skulle innehålla.
Jag samarbetade med de olika kårerna under terminen och det resulterade i ett par evenemang. I början
av terminen höll vi i en kräftskiva tillsammans med LundaEkonomerna som var väldigt lyckad.
Tillsammans med Samhällsvetarkåren, Lunds Naturvetarkår, LundaEkonomerna, Lunds Doktorandkår,
HTS, Medicinska Föreningen och även Lunds Kommun anordnade vi återigen The International Day
(TID). En heldag där vi bjöd in studenter, främst internationella, för att diskutera aktuella problem och
hur vi kan lösa dem.
Två studenter ville anordna en introduktion för de internationella studenter som kommer hit under
vårterminen 2014. De började med planeringen i november efter vår utbildning för alla inom
Utbildningsutskottet. Jag spenderade därför mycket av min tid under slutet av höstterminen med att
hjälpa dem med planering och genomförande.
NISTIMAN YILMAZ
Vice Kårordförande för internationella frågor 2013

2.6.

Internationella frågor VT14

Samarbeten
Under vårterminen så har det genomförts två uppföljningsevenemang till The International Day (TID).
Det första var framför allt ett samarbete mellan Teknologkåren och Samhällsvetarkåren. Men under
själva mötet fanns också representanter från Juridiska Föreningen. Temat för kvällen var att fortsätta de
diskussioner som fördes under TID och göra en djupdykning i vissa frågor. VKOi:s ansvar var att
moderera gruppen som diskuterade problemområden med att vara nyanländ student i Lund, valet av
temat valdes utifrån verksamhetsplanen.
Nästa event som anordnades var Global Night som var en avslutning av Global Day som anordnades av
externa relationer. Global Night var ett samarbete mellan Teknologkåren, Samhällsvetarkåren och
LundaEkonomerna. Meningen med Global Day och Global Night var att studenterna skulle få upp
ögonen för hur man internationaliserar sig på hemmaplan.
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Teknologkåren ordnade tillsammans med LundaEkonomerna och Juridiska Föreningen en internationell
vänskapssittning som hette JET-LAG. Sittningen marknadsfördes framförallt gentemot internationella
studenter men var öppen för alla som var intresserade av att prata engelska och lära känna andra
studenter. Teknologkåren ordnade även ett förmingel för sina medlemmar som blev väldigt lyckat.
Internt
Teknologkåren har fortsatt att ha en nära och bra relation med internationella avdelningen på LTH (IA).
Dels genom STIM-mötena där alla ansvariga för de olika områdena på IA träffas och har
avstämningsmöten var 3e vecka. Även två mastersmöten har genomförts där Teknologkåren jobbat
tillsammans med masterskoordinatorerna för att införa ett akademiskt mentorssystem för de
mastersstudenter som påbörjar sina studier. Tillsammans så har även en introduktionsverksamhet
startats upp för de internationella studenter som påbörjar sina studier efter jul.
VKOi har jobbat tillsammans med Världsmästarkollegiet för att sänka medlemsavgiften för
internationella studenter, dels för att de är i en ekonomiskt mer utsatt situation, och dels för att
stimulera internationaliseringen vid Teknologkåren.
VKOi har även jobbat med att ta fram en internationaliseringspolicy för att hela kåren skall ha klara
direktiv och för att Teknologkåren skall kunna bli en mer internationell miljö. Policyn blev dock
bordlagd på sista Fullmäktigemötet.
Introduktionen för studenterna som påbörjar sina studier under vårterminen 2014 låg under VKOi:s
ansvar. En arbetsgrupp jobbade hårt för att få till introduktionen vilket gjordes med lyckat resultat och
med goda förutsättningar för att fortsätta utvecklas.
VKOi har börjat jobba med att få ett bättre arbete med internationella frågor i Helsingborg.
Tillsammans med IA har kontakt upptagits och arbetet är fokuserat på två områden. Ingenjörssektionen
skall få en bättre kontakt med studenterna på deras mastersprogram och det skall finnas bättre
möjligheter för de treåriga programstudenterna att läsa kurser på engelska och att läsa kurser utomlands.
RICKARD MÖLLER
Vice Kårordförande för internationella frågor 2014

2.7.

BEST

Läsåret 13/14 var det första året för BEST som eget utskott inom Teknologkåren. Sammanfattningsvis
har det inneburit ett lyft för BEST eftersom kontakten med Teknologkåren har förbättrats. Trots en del
problem har vi tillsammans med Teknologkåren lyckats genomföra alla de aktiviteter som vi helst ville
anordna och som vi är skyldiga att genomföra för att få vara en del av BESTs internationella samarbete.
Ingenjörstävlingen EBEC var den första stora aktivitet som vi genomförde under vårterminen. Vårt mål
var att få företagssponsring till tävlingen. Därför började vi i samarbete med Näringslivsgruppen redan
under ARKAD att ta kontakt med företag. Tyvärr lyckades vi inte få någon sponsring, men tack vare ett
beslut om utökad budget kunde vi till slut genomföra tävlingen. Vi hoppas att samarbetet med
Näringslivsgruppen läsåret 14/15 kommer förbättras ännu mer, främst genom att Näringslivsansvarig
redan under sommaren/tidig höst får information om BEST och hur sponsringssökandet kan
genomföras på bästa sätt.
Under tio dagar i juni anordnade vi vår traditionsenliga sommarkurs, vilket är något som vi som en del
av BESTs internationella verksamhet måste göra en gång vartannat år, men målet är att arrangera en
kurs en gång om året. Kursen, som hölls inom livsmedelsteknikområdet, blev lyckad och de
internationella studenterna som deltog var mycket nöjda. Kursen kunde genomföras tack vare att
Fullmäktige beslutade att finansiera lärarlönen, vilket var en kostnad som det inte var budgeterat för.
Tidigare år har LTH finansierat lärarlönen, men i och med en lagändring 2012 som ålägger studenter
från ett land icke tillhörande EU en studieavgift upphävdes avtalet (för att få arrangera en BEST-kurs
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måste vi ta emot studenter även från länder icke tillhörande EU). Tyvärr uppstod det ett missförstånd
mellan BEST, Teknologkåren och LTH huruvida finansieringsproblemet var löst, vilket alltså medförde
att Teknologkåren var tvungen att skjuta till extra pengar för att förhindra sommarkursen från att ställas
in och därmed utesluta BEST Lund från det internationella samarbetet inom BEST. Vi har fått väldigt
bra stöd rörande sommarkursen från Teknologkåren och det är vår förhoppning att de samtal som förs
med LTH kommer att säkra en lärarlönsfinansiering för framtida kurser.
Eftersom många av medlemmarna i gruppen är femteårsstudenter har nyrekrytering prioriterats under
året. Vi har ändrat vår rekryteringsteknik och erbjudit LTH-studenter som inte har någon tidigare
BEST-erfarenhet att få åka med på våra interna utbyten. På så sätt har vi lyckats rekrytera nya
medlemmar. Förhoppningsvis kommer även några av de studenter som åker iväg på sommarkurser runt
om i Europa under sommarlovet att vilja engagera sig i höst.
Utöver EBEC och sommarkursen har vi anordnat utbyte med BEST i Barcelona och under sommaren
är ett besök i Podgorica, Montenegro, inplanerat. En BEST-grupp från Brno, Tjeckien, har även varit på
besök i Lund. Vi har också skickat representanter till BESTs två årliga stormöten i Estland och
Rumänien.
Sammanfattningsvis har det varit ett år med många utmaningar, som alla lösts på ett bra sätt. Jag tror att
både vi i BEST, men även andra aktiva inom Teknologkåren har tagit lärdom av det gångna året och jag
tror och hoppas att det kommer underlätta nästa års verksamhet.
ELLEN PERSSON
Ordförande i BEST 2013/14

2.8.

Gemensamma Studierådet(SRKår)

Gemensamma Studierådet(SRKår) har under verksamhetsåret varit overksamma. Anledningen är brist
på ledamöter inom gruppen. Det har därför inte utförts något arbete utan det har fördelats ut på andra
arbetsgrupper och de Vice Kårordförandena. Det har under årets gång gjorts aktiva försök att rekrytera
till gruppen men de har tyvärr misslyckats allihop.
Det har varit till en stor nackdel för Utbildningsutskottet och Vice Kårordförande för utbildning att inte
ha en grupp som kan driva projekt i större skala.
DANIEL LUNDELL
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor 2013/14

2.9.

Likabehandlingsgruppen(LiBe)

Likabehandlingsgruppen har under året fungerat mestadels som ett forum för erfarenhetsutbyte. Till
undertecknads stora glädje har nu nästan alla sektioner minst ett likabehandlingsombud – nu ska de bara
lista ut vad de ska göra. Goda idéer har utbytts, och många verkar väldigt taggade.
Under året har vi hållit två utbildningar för utskottet, samt regelbundna möten. Under hösten var
mötena mer allmänt hållna, och tänkta som rena diskussionsforum, och som rådgivande för VKOs.
Många upplevde dock att det blev för spretigt, och att man inte visste vad man skulle vänta sig. På våren
började vi då istället ha teman för mötena, vilket snabbt utmynnade i ett projekt för att ta fram ett
gemensamt utbildningskoncept, som sektionerna skulle kunna använda på sina
funktionärer/förtroendevalda/aktiva. Projektet är i skrivande stund inte riktigt färdigt, men kommer
förhoppningsvis kunna färdigställas under sommaren.
Framtidsvisionen är att LiBe skall få ännu mer utbildning för att kunna utföra sina uppdrag ännu bättre,
och att alla ska leva lyckliga i alla sina dagar.
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ERIK MOLIN
Vice Kårordförande för studiesociala frågor 2013/14

2.10. Internationella Studierådet(SRInt) HT13
Det Internationella Studierådet hade tyvärr bara ett möte under höstterminen och det var endast fyra
studenter som närvarade. Det diskuterades hur Teknologkåren jobbade med fakulteten och sektionerna
och vad vi kunde göra för studenterna. En stor fråga som dök upp var att det var bristande information
om kursval för masterstudenterna och det diskuterades vad man kunde göra åt detta. En annan fråga
som dök upp under terminen var kring hur kåren arbetar för att hjälpa masterstudenterna med kontakt
med näringslivet. Dessa var två frågor som tyvärr inte kunde lösas, men som jag arbetade med under
hösten.
NISTIMAN YILMAZ
Vice Kårordförande för internationella frågor 2013

2.11. Internationella Studierådet(SRInt) VT14
SRInt har under våren 2014 inte haft någon verksamhet på grund av brist på ledamöter. Efter att ha
skickat ut förfrågan i Kårnytt utan att hitta nya ledamöter så han andra vägar undersökts för att få input
av vilka olika problem som internationella studenterna står inför. Då detta arbete gått bra med att hitta
områden att jobba med så har det varit svårt att driva många större projekt då det inte funnits några att
fördela arbetet på.
RICKARD MÖLLER
Vice Kårordförande för internationella frågor 2014

2.12. Studentrepresentation i LTH:s organ
2.12.1. Hantering av studentrepresentanter

Ett problem som kvarstått från tidigare år, är att vi saknat ett bra system för att hantera
studeranderepresentanter i organ på LTH – så kallade externa representanter. Ett system köptes in för
dyra pengar för några år sedan, men det har varit svåranvänt och tidskrävande, och har snarare försvårat
arbetet med valen. För att lösa detta har i ett första skede ett system med spreadsheets. Vidare har
avgången Informationsansvarig påbörjat utveckling av ett nytt system, som framstår som mycket
lovande, och har potential att bli riktigt bra, då både vår kravprofil och vår kommunikation med
utvecklaren får anses vara överlägsen den tidigare.
Det har också visat sig att namnet externa representanter inte är så tydligt. För den oinvigde är det inte
självklart att det rör sig om representanter som är externa gentemot LTHs organisation. I framtiden
kommer ordet studentrepresentant användas.
ERIK MOLIN
Vice Kårordförande för studiesociala frågor 2013/14
2.12.2. Styrelsen för Lunds Tekniska Högskola

Under året som gått har Lunds Tekniska Högskolas styrelse sammanträtt vid fyra tillfällen, varav ett
under ett övernattningsinternat. Teknologkåren har under året representerats av de ordinarie
ledamöterna Rasmus Kjellén, Mikael Novén och Malin Jonsson samt suppleanterna Kerstin Jonsson,
Björn Hansson och Daniel Lundell. Tyvärr har suppleanterna sedan början av 2013 ej närvarorätt på
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mötena, något som ej kunnat ändras under verksamhetsåret men som bör omförhandlas när LTH:s
ledning byts ut.
Den stora frågan under året har varit finansieringen av LTH:s utbildning. Åtgärdsprogram har
formulerats och reviderats. Diskussionerna har präglats av att diskutera vad som kan påverkas och i
vilken mån det går att skära ner i studentgrupper utan att förgöra forskningsområden eller ”Svensk
industris ryggrad”. Studenternas röst har höjts för att skära ner på ett ansvarsfullt sätt och i de senare
diskussionerna har vi lyft fram att det är rimligt att komma i tillräcklig balans för att möjliggöra mer
strategiska medel som kan användas till kvalitetshöjande projekt och liknande.
Under året har vi studentrepresentanter bjudit in till ett samarbete med lärarrepresentanterna i styrelsen
för att tillsammans diskutera de viktigare punkterna inför de flesta av sammanträdena. Detta har lett till
att vi har kunnat bli bättre förberedda i frågor samt även givits möjlighet att i ett tidigt skede påverka i
frågor där det ligger i vårt intresse att göra så. Det är möjligt att samarbeten i viktiga frågor kan bli
aktuella i framtiden och genom detta initiativ kan fler dörrar ha öppnats för detta.
Frågor som behandlats under året har bland annat varit:






Grundutbildningens ohållbara ekonomiska situation har diskuterats utifrån den åtgärdsplan som tagits
fram under föregående verksamhetsår. Diskussionerna har kretsat kring var det är mest
effektivt att skära ner och vilka prioriteringar som ska göras. Dock har beslut om konkreta
åtgärder inte diskuterats i någon högre grad. En konsekvensanalys av vad som hade uppnåtts
med att lägga ner ett längre utbildningsprogram har genomförts och rapporterats till styrelsen,
dock utan märkbar effekt. De åtgärder som har rapporterats till styrelsen har beslutats om i
mer operativa organ och ofta med mer tveksam effekt. Studentrepresentanterna har lyft att
besparingskrav även bör finnas på LTH-central och LU-central nivå. Denna fråga kommer att
fortsätta vara central även kommande år.
Mastersprogram har validerats, ingår i programutbudet men inte nödvändigtvis öppnat för
antagning. Studenterna har i sak kritiserat att program inrättas utan ambition att ta in studenter
och att LTH ökar sitt utbud av program utan utökad finansiering. Förklaringen att
programmen, när risken minskat så pass att intaget öppnar, kan finansieras av de
avgiftsbelagda studenterna som kan tas in har vi studentrepresentanter förhållit oss kritiska till.
Inrättandet av institutionen Biomedical Engineering har genomförts utan någon dramatik. Vissa
kommentarer gällande konsekvenser för kursutbud och grundutbildningen har diskuterats och
åtgärdats.

Stort tack för förtroendet under dessa år.
MIKAEL NOVÉN
Ledamot SLTH
2.12.3. LTHs presidie

Under året har Teknologkåren alltid närvarat med representanter under alla möten. Om KO eller
VKOs ej kunde närvara var det oftast VKOu som hoppade in och gjorde detta med bravur. Ett stort
problem med mötena är att handlingarna sällan kommer innan 20:00 kvällen innan. Detta gör att det
ibland kan vara svårt att sätta sig in i större frågor. Några frågor som diskuterats är:
Policy för mottagning av nya studenter
Den kom som ett yrväder en novemberafton, och hade verkligen inget höganäskrus i en svångrem kring
halsen, för här skulle minsann inte drickas något. Policyn dök upp överallt samtidigt, från ingenstans, i
princip färdigskriven. Vår kritik mot den blev således hård – dels baserat på att den tagits fram utan att
studenter varit med i processen, dels på att den innehöll direktiv om vad Teknologkåren skulle och inte
skulle göra under nollningen, och dels på att den innehöll några riktigt dumma idéer. Vi fick visst gehör
för vår kritik, men på vissa centrala punkter har LTHs ledning vägrat ge sig. Detta har lett till viss
friktion i samarbetet med tjänstemännen på LTH. Efter hand som konflikten fortsatt, har den lugnat ner
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sig något, och man har börjat jobba mer runt policyn – försök att få den ändrad till en mer konstruktiv
lydelse har misslyckats.
TLTH & LTH-avtalet
Detta har varit en riktigt långkörare, som varit aktuell sedan verksamhetsåret 11/12. Under hösten -13
kom till slut ett avtal till stånd. Samarbetet ser i princip likadant ut som innan, men är mer specifikt
beskrivet i avtalet.
Technology Management
Även denna en långkörare. Det har varit känt i flera år att varken LTH eller ekonomihögskolan (EHL)
är jättenöjda med ekonomin och organisationen runt programmet. Detta resulterade i att LTH under
våren stoppade intaget till TM14. Teknologkåren framhöll hela tiden vikten av tydlig kommunikation
med studenterna. LTHs och EHLs respektive ledningar har senare hållit möten om hur man ska gå
vidare, och kommit fram till att ingen part är intresserad av att starta upp programmet i dess nuvarande
form, men att man tittar på olika lösningar för att ta tillvara på de bra sakerna från TM.
Förbättrad kommunikation LTH-TLTH
Ett flertal initiativ har tagits för förbättrad kommunikation och större förståelse från LTHs ledning för
studentorganisationernas villkor. Bland annat har vi tagit initiativ till luncher med sektionsordförandena
och rektor. En återkommande punkt, där vi nått mindre framgång, är rörande studentrepresentation på
prefektrådsmötena.
UKÄ utvärderingar & strategisk utbildningsutveckling
Under hösten kom resultaten av universitetskanslerämbetets utvärderingar av
civilingenjörsutbildningarna, och liksom de flesta andra högskolor i landet fick LTH för några av sina
utbildningprogram betyget bristande kvalitet. Detta satte igång ett omfattande arbete med att dels
förbättra de punkter som fått kritik, och dels ta ett större grepp på utbildningarnas upplägg. Detta har
dels tagit sig uttryck i en förstärkt process för exjobb, och dels i en mängd arbetsgrupper. LTH har, i
samverkan med Teknologkåren, börjat undersöka exempelvis huruvida obligatoriska kandidatarbeten
skall införas och hur kursutbudet och valfriheten i specialiseringarna skall se ut framöver.
ERIK MOLIN
Vice Kårordförande för studiesociala frågor 2013/14
2.12.4. Utbildningsberedningen(UBB)

Nedan beskrivs de större frågor som drivits från studenthåll eller som bedömts som särskilt intressanta
att lyfta i denna verksamhetsberättelse.
Den största och återkommande punkten under året har varit LTH:s ekonomiska situation. UBB har
kontinuerligt gjort uppföljningar och tittat på åtgärder. Den största åtgärden gjordes under hösten när
det gjordes nedskärning på 65 kurser inom specialiseringarna. Det har diskuterats om vidare
nedskärning på kurser och program.
Från tentamensperiod 1 inkom det en rapport om väldigt låga resultat på första tentamen i matematik.
Det gjordes en uppföljning av UBB där en representant från matematikcentrum bjöds in.
Representanten kunde inte svara om det berodde på de tidigare nedskärningar som gjorts i form av
borttagande av övningar. Det presenterades dock ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med
problematiken. Åtgärdsprogrammet innehöll bland annat digitala föreläsningar.
Anonyma tentamina har diskuterats och resultatet blev ett inriktningsbeslut att testa systemet på en
institution under 2014. Från januari 2015 skall alla tentor som kan anonymiseras vara anonyma.
DANIEL LUNDELL
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor 2013/14
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2.12.5. Forskningsberedningen

Forskningsberedningen har ansvar för att bereda forsknings- och forskarutbildningsfrågor vid LTH.
Under 2013/14 har det suttit tre representanter från Doktorandsektionens Studieråd i
forskningsberedningen och Vice Kårordförande Daniel Lundell har varit suppleant.
Forskningsberedningen har varit det främsta forumet för kommunikation mellan Doktorandsektionens
Studieråd och LTH:s ledning. Forskningsberedningen har möte ca en gång per månad och då följs alla
aktuella forskarutbildningsfrågor upp. Detta hänger dock på att Doktorandsektionens Studieråd bevakar
dessa frågor och ser till att dessa kommer upp på dagordningen.
Under 2013/14 har vi upplevt att vi i stort sett har haft en bra kommunikation med LTH:s ledning.
Forskarutbildningsfrågor får ta stor plats i forskningsberedningen och de har prioriterats upp i
ledningen. Ett exempel är den omfattande kvalitetssäkring av forskarutbildningen som numera ska göras
varje år. Ledningens prioriteringar för forskarutbildning är i stort sett överens med de frågor Studierådet
anser vara viktigast. Exempel på frågor som kommer att prioriteras nästa läsår är stöd till internationella
doktorander, särskilt stipendiedoktorander, och psykosocial arbetsmiljö för doktorander. En viktig fråga
som vi fick ett beslut kring under 2013/14 var tidsersättning för uppdrag som doktorandrepresentant.
Beslutet innebär att det är tydligt att man har rätt att räkna in uppdrag som doktorandrepresentant och
uppdrag på Doktorandsektionen i sin institutionstjänstgöring.
Doktorandrepresentanternas arbete i forskningsberedningen bygger på ett omfattande
förankringsarbete. Inför varje forskningsberedningsmöte träffas Doktorandsektionens Studieråd som
består av doktorandrepresentanterna i forskningsnämnderna. Detta ger en förankring bland doktorander
från olika delar av LTH, vanligtvis deltar 5-8 doktorander per möte. Utöver detta anordnas möten med
institutionsrepresentanter en gång per termin. Synpunkterna från dessa möten ger ett värdefullt
gräsrotsperspektiv. Ett universitetsbrett perspektiv ges av regelbundna möten med Lunds
Doktorandkår.
En viktig del i ett effektivt påverkansarbete i forskningsberedningen är också kontakter med olika
tjänstemän på LTH:s kansli och med Anders Ahlberg på Genombrottet. Dessa kontakter fungerar
mycket väl och har ibland varit avgörande för att saker ska hända.
KERSTIN JOHNSSON
Doktorandrepresentant Forskningsberedningen 2013/14
Ordförande Doktorandsektionen 2013 och 2014
Ordförande Doktorandsektionens Studieråd 2013
Vice Ordförande Doktorandsektionens Studieråd 2014
2.12.6. Infrastruktur och biblioteksberedningen (IBB)

Infrastrukturberedningen är ett ganska anonymt organ, som behandlar just infrastrukturfrågor –
byggnader, lås, planritningar och dylikt. Utöver det samlar det dessutom alla husprefekter, och fungerar
som ett forum där de kan få tips och idéer av varandra. Följande har tagits upp av IBB det gångna året:







LTH:s policy för mottagning, och hur den ska tolkas och implementeras av husprefekterna.
Mattehusets husprefekt yttrade de bevingade orden ”Så, om jag har förstått det rätt, är det
alltså fyra dagar på året då jag inte kan dela ut några festtillstånd, alla andra är fritt fram.”.
Policy för införande av elektroniska låssystem på campus. Alla studentorganisationer ska få
SALTO-lås på sina dörrar (vilket typ alla redan har).
Akademiska hus uppfräschningsprojekt av sjön Sjön, där mycket yttrats om att endast
studenterna varit delaktiga i processen från början. Detta är vi förstås mycket nöjda med.
Akademiska hus initiativ att erbjuda mark till byggnation av studentbostäder i närheten av
LTH campus, samt Teknologkårens planer att dra nytta av erbjudandet.
Vattenhallens planerade utbyggnad.
Den pågående ombyggnaden av V-huset, och den ohållbara arbetsmiljö den ger upphov till i
huset.
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Över lag har det varit ett mycket intressant år i IBB, även om många projekt är långsiktiga, och det inte
alltid går jättesnabbt framåt…

ERIK MOLIN
Vice Kårordförande för studiesociala frågor 2013/14
2.12.7. LTHs ledningsgrupp för JäLM (JäLM-LG)

JäLM-LG är ett ganska strategiskt styrorgan för arbetet med jämställdhet, likabehandling och mångfald
på LTH. Det delar mest ut pengar till olika projekt, samt utser Lise Meitner-proffessuren. Mötena
fungerar också väldigt mycket som fortbildning för ledningen i JäLM-frågor, och brukar innehålla minst
en intressant presentation per möte, antingen av ett projekt JäLM-LG finansierat, eller av något annat
intressant för JäLM-frågor. Exempelvis kom P6 vid ett tillfälle och pratade om HBTQ. Många initiativ
från studentservice rapporteras även hit, bland annat ett initiativ från Bodil Ryderheim om att gå ut på
institutionerna och informera om pedagogiskt stöd, och vilka rättigheter studenter med pedagogiskt
stöd har.
Under året har JäLM-LG stött bland annat följande projekt:




Skapa din framtid, som åker ut till skolor i fattiga områden i Malmö, och pratar om högre
studier.
Hera, ett nätverk för kvinnliga studenter i M-huset
Inga ingenjör, ett projekt för att skriva en barnbok, riktad till små barn, och visa upp
ingenjörsrollen
ERIK MOLIN
Vice Kårordförande för studiesociala frågor 2013/14

2.13. Övriga samarbetsorgan
2.13.1. LUS

Samarbetet i LUS har under året fungerat väldigt bra. Kåren har varit representerade i LUS Ting genom
Kårordförande Björn Hansson och Vice Kårordförande Daniel Lundell. De stora punkterna under året
har varit rektorsval, tidningen Lundagård och LUS presidiums arbetsbelastning.
Året har varit starkt influerat av det stundande rektorsvalet. Det har tillsatts en arbetsgrupp för att
specifikt jobba med rektorsvalet. Tidigt under hösten togs frågan om LUS presidiums arbetsbelastning
upp. Det gjordes en utredning om arbetsbelastning som mynnade ut i diskussioner om hur LUS kan
fungera bättre som en organisation. Förhoppningen är att det ska synas under nästkommande
verksamhetsår.
Efter många år av ekonomiska problem för tidningen Lundagård tog LUS kårerna tag i problemet. Det
togs beslut om sänka antalet redaktörer från 3 till 2 från och med verksamhetsåret 15/16. Tidningen
Lundagård jobbade även intensivt med sin budget för att kunna behålla 3 redaktörer. Det resulterade i
en budget som ska vara gångbar i framtiden.
Vid slutet av året godkändes en första läsning av en ny stadga för LUS. Den nya stadgan speglar bättre
organisationen LUS och lyfter upp ordförandekollegiet som ett organ i organisationen.
DANIEL LUNDELL
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor 2013/14
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2.13.2. SFS

Under året har Teknologkåren deltagit i SFS arbete genom att svara på remisser samt deltagit i SFS
medlemsmöte på hösten. Teknologkåren var representerade på SFS fullmäktige(SFSFUM) som gick av
stapeln i Norrköping.
SFS medlemsmöte
Under året bjöd SFS in till två medlemsmöten, ett på hösten och ett på våren, samt SFS Boot Camp i
början av hösten. Vi prioriterade bort att närvara på vårens medlemsmöte på grund av tidsbrist. Temat
för mötet var; Studentrörelsens roll.
Vi deltog i SFS Boot camp, det var en bra introduktion till SFS och andra studentkårer i Sverige. Det var
en stor källa till kontakter. Vi deltog även på höstens medlemsmöte. Temat för mötet var;
Kommunikation - Hur når vi ut med vår verksamhet? Mycket av mötet kretsade kring kårernas
tillgänglighet och förmåga att kommunicera ut till studenter.
Arbetet inom Lunds Universitets Allians(LUA) och SFSFUM 2014
Samarbetet inom LUA har under året fungerat bra. Teknologkåren har haft representation i
delegationsledningen som vice delegationsledare genom undertecknad. Vice delegationsledare har varit
ansvarig för att samordna åsikter innan och under SFSFUM. Större delen av det löpande arbetet har
skötts av delegationsledare Sebastian Persson(Samhällsvetarkåren) och vice delegationsledare. LUA har
under året försökt driva en mer politisk agenda. Det har under året visat sig vara svårt utan att tidigt i
arbetet förstå hur viktigt arbetet mot SFS är. Därför kommer grunden läggas till det inför
nästkommande år.
SFSFUM i Norrköping föll väll ut för LUA. Inför mötet stod LUA för mer än hälften av de inskickade
motionerna. Det gjorde att det fick göras kraftiga prioriteringar under mötet. Resultatet blev att de
motioner som var viktigast för LUA till slut gick igenom. Det valdes även in en representant i SFS
valberedning i form av undertecknad.
Arbetet innan SFSFUM har det här året varit tydligare för alla kårer i LUA. Det togs fram system för att
få delegaterna mer insatta och förstå frågor. Det har varit ett gott samarbete och delegationen hade
roligt och trivdes tillsammans.
DANIEL LUNDELL
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor 2013/14
2.13.3. Nordtek

Teknologkårens engagemang i Nordtek har uteslutande kretsat kring den årliga konferensen vilken i år
var förlagd till Stavanger. Temat för konferensen var "University for the future – Creating a competitive
learning environment for engineering students" och det innebar många diskussioner kring e-lärande och
digitala hjälpmedel i de traditionella klassrummen. Även saker såsom vilken roll framtidens elever och
lärare kommer ha och hur pedagogiken spelar in lyftes.
I samband med konferensen hålls även ett studentmöte med studentrepresentanter från de olika
lärosätena. I år diskuterade vi dels konferensens innehåll och dels hur vi i framtiden ska få ut så mycket
som möjligt av samarbetet inom Nordtek. Det sistnämnda innebar främst diskussioner kring
organisationen av studenrepresentanter inom Nordtek. Nästa års möte kommer hållas i Reykjavik.
BJÖRN HANSSON
Kårordförande 2013/14
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2.13.4. Baltech HT13

Baltech är ett samarbete mellan lärosätena kring Östersjön som ska främja erfarenhets- och
kulturutbyten. Inom Baltech finns bland annat Baltech Student Union (BSU) och Baltech Student
Exchange (BSE), det senare arbetar med att studenter vid lärosätena ska kunna åka på ett tvåvägsutbyte.
Under hösten bestämde vi oss för att inte aktivt delta i samarbetet längre. Detta berodde på att det inte
gick att komma i kontakt med någon inom organisationen, samt att samarbetet varken är attraktivt för
våra medlemmar längre eller gynnar vår verksamhet.
NISTIMAN YILMAZ
Vice Kårordförande för internationella frågor 2013
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3. Näringsliv
3.1.

Näringslivsutskottet – TLTH Näringsliv

Näringslivsutskottet har under det senaste året fortsatt arbetet från tidigare år med långsiktiga relationer.
Detta har haft stort fokus och säljarbetet har kretsat kring denna utgångspunkt. Följaktligen har vi
förnyat tre helårsavtal samt skrivit ett nytt halvårsavtal. Därmed har även kvaliteten på eventen
prioriterats, både från företagens synpunkt och från studenternas synpunkt.
I jämförelse mot föregående år så har intäkterna ökat och kostnaderna minskat. Intäkterna kan härledas
dels till föregående års långsiktiga arbete då många företag har återkommit, och dels till nya företag som
har fått upp ögonen för Näringslivsutskottet. Kostnaderna har hållits på en låg nivå genom att använda
pengarna där det har gett mest effekt och inte slösat bort dem.
En viktig del för att utskottet ska lyckas är utbildningar och sammanhållning. Därför har utskottet under
året genomgått två utbildningar. En tvådagars utbildning inom gruppdynamik som gick under hösten
var mycket uppskattad, och ska förhoppningsvis användas igen kommande år. Den andra var en
säljutbildning inom grundläggande säljteknik samt strukturering av säljarbetet.
Under året har utskottet genomfört 44 olika event, inräknat allt från företag som står på campus och
delar ut flyers till lunchföredrag och kvällsevent. Detta motsvarar 1,4 event per vecka om man räknar
med 8 veckor per läsperiod, inklusive tentaveckorna. Då vi bara genomför event under läsveckorna 1-6
så har vi ett snitt på 1.8 event under dessa veckor. Utöver detta har marknadsföring sålts.
Utskottet samarbetade med Lundaekonomerna och JF när Percy Barnevik föreläste i AF Borgen. Ca
1200 personer besökte föreläsningen som arrangerades av de näringslivsansvariga på respektive kår, med
stöd av utskotten.
STAFFAN OHLSSON
Näringslivsansvarig 2013/14

3.2.

ARKAD HT13

ARKAD 2013 gick av stapeln den 13-14 november och mässan anordnades i Studiecentrum och det
nyrenoverade Annexet. 150 utställare deltog på mässan och cirka 320 engagerade studenter arbetade
ideellt med oss under arrangemanget. Ekonomiskt gick mässan bra och resultatet landade på ungefär 2,3
miljoner kronor, vilket var ungefär 100 000 kr mer i förhållande till rambudgeten.
Speciellt fokus för ARKAD 2013 låg på eventen inför mässan, eftersläppet på ARKAD-gasquen samt
en del nyheter som vi presenterade i samband med mässan. Vi utökade Inför ARKAD till två veckors
event med en avslutande invigning på kvällen innan mässan, innehållandes stand-up och fyrverkerier
samt mingel mellan studenter och företag. Eftersläppet till ARKAD-gasquen hölls i Stora Salen i AFborgen och ett liveband spelade för de gäster som stannade kvar efter middagen samt för de studenter
som köpt biljetter till släppet och kom in senare.
De nyheter vi presenterade i samband med mässan var ARKAD Award samt företagsspecifik
utvärdering. Under ARKAD Award utsåg vi Årets Student (Fanny Norlin, M08) genom en hård
gallringsprocess av intervjuer samt prövningar i analytisk förmåga. Den företagsspecifika utvärderingen
togs fram som en tjänst för några företag som blev utvärderade direkt i montern genom att deras
företagsvärdar bad studenter som besökt/gått förbi företagets monter att utvärdera besöket baserat på
det specifika företaget. Detta gjordes genom att värdarna hade varsin läsplatta innehållandes
utvärderingsformulär som tagits fram tillsammans med Utnarm samt Armada.
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Jag lyckades rekrytera en fantastisk grupp som har jobbat tillsammans med mig under hela året och jag
är extremt nöjd med arbetet i utskottet. Jag valde att satsa väldigt mycket på teambuilding, något som jag
verkligen tyckte lönade sig i slutändan.
Den främsta utmaningen vi hade under hösten var användandet av det nyrenoverade Annexet.
EMILIA STERNER
Projektledare ARKAD 2013

3.3.

ARKAD VT14

Mitt arbete med ARKAD började i januari, och initialt var fokus rekrytering av projektgruppen och
huvudsamarbetspartners. Jag valde i år att ta bort en post i projektgruppen, kontaktsamtalsansvarig, och
lägga in det ansvaret under företagsansvarig i projektgruppen, då jag ansåg att ansvaret för
kontaktsamtalen är för litet för att kräva en hel projektgruppspost. Jag fick tidigt klart Sweco 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.
Tidigt under våren lades mycket fokus på överlämning och kickoff med projektgruppen och att sätta in
dem i sitt arbete. Projektgruppen har haft möte ungefär varannan vecka under hela våren och har totalt
haft sex stycken möten. 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 ledarskapsutbildning med Connecta 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 flera chefsposter för gasque, event, utvärderingar och
kontaktsamtal för att ytterligare kunna utveckla mässan. Två av de saker som vi kommer lägga extra
mycket fokus på under hösten är mässans utvärderingar och ARKAD Awards.
LINNÉA GERHARDSSON

Projektledare ARKAD 2014

3.4.

IAESTE - LUND

Under augusti månad 2013 tog vi emot en praktikant från Tyskland som vi alla i styrelsen var
engagerade att fixa boende, bankkort och allt annat praktiskt till. Därefter satsade vi på att synas under
nollningsperioden exempelvis genom att dela ute kaffe under kårkamperna. Sen var det hög tid att sätta
igång med vår jobraising, det vill säga kontakta företag för möjligt samarbete. IAESTEs nationella
koordinatorer begav sig sedan iväg till Ecuador där de bytte till sig runt 20 platser som blev öppna för
svenska teknologer att söka. Dessa platser marknadsförde vi i Kårnytt, på affischer, informationsmöten
samt genom en ”På spåret pub” i Cornelis som blev stor succé. I år hade vi tema Asien. Enbart
lokalföreningen på Chalmers lyckades få in fler ansökningar än oss i Lund.
Under hösten åkte några av oss till Linköping för nationellt möte med de andra lokalföreningarna i
Sverige. Under våren var det Umeå som vi begav oss till för möte. Genom dessa möten lyckades vi få in
många nya ansikten i IAESTE och på ett snabbt sätt få in dem i verksamheten. Under våren var vi som
flest 15 medlemmar.
Då merparten av våra styrelsemedlemmar åker utomlands till hösten lades mest fokus under våren på att
rekrytera nya medlemmar till styrelsen och att introducera de nyrekryterade i arbetet. Ny ordförande och
kassör valdes och ordföranden fick dessutom följa med på en skifteshelg med Teknologkåren där bland
annat planer om närmare samarbete till hösten diskuterades. Genom ekonomiskt stöd från kåren kan vi
nu i slutet av sommaren skicka iväg fyra ledamöter till det internationella mötet JUMP som äger rum på
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Irland. Här kommer de att få en väldigt bra inblick i hur verksamheten går till på både lokal och
internationell nivå.
Vi avslutade året med en skifteskickoff där vi tackade av de gamla medlemmarna som nu ska utomlands
och välkomnade de nya. Under sommaren jobbar vi nu med att förbereda för den kommande
praktikanten från Tunisien som ska jobba på EON under sommaren. Boende är fixat så nu återstår bara
ett varmt välkomnande.
MADELEINE SERENHOV
Ordförande IAESTE Lund 2013/14
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4. Fritid
4.1.

Aktivitetsutskottet/Fritidsverksamhet HT2013

Welcome Party
Innan terminen började anordnade Aktivitetsutskottet (AktU) tillsammans med VKOi ett Welcome
Party för de nyantagna internationella studenterna, vi hade tema 20-tal/Great Gatsby. Eventet var
mycket uppskattat och gick ovanligt lugnt till. Eftersom det fortfarande var sommar ute provade vi en
uteservering och entré i amfiteatern något som också fungerade bra.
Under nollningen hade Aktivitetsutskottet inga egna aktiviteter utan hjälpte Nollningsutskottet med
många av de alkoholrelaterade aktiviteterna, till exempel regattabalen och S-phesten.
F1 Röj
Efter två år i projektform fick F1 Röj under 2013 bli ett eget event under AktU vilket hade många
fördelar. Dels blev mycket kring administration och bokföring enklare eftersom de kunde få en egen
resultatenhet och dessutom blev de som jobbade invalda som funktionärer.
Nyårsbal
Tyvärr anordnades ingen nyårsbal av Teknologkåren 2013 på grund av att det länge inte fanns någon
som var intresserad av att arrangera den. Ett försök gjordes till att anordna den tillsammans med
Medicinska Föreningens (MF:s) sexmästeri men det blev inte heller av då MF:s styrelse inte ville ställa
sig bakom eventet.
Cornelis
Aktivitetsutskottet arrangerade inga egna pubar under hösten men som tur var så var det många andra
som ville göra det istället. I genomsnitt var det en pub per vecka som anordnades av bland annat, Isektionen, IAESTE, LSE och Proud Tech.
I samband med höstens ET-slasque hade vi också en pubrunda med Sexkollegiet där några av
sektionerna anordnade pubar. Själva festen gick bra men det var svårt att få ihop jobbare, som tur var
löste det sig efter några panikslagna telefonsamtal till snälla människor. Dagen efter gick alla som hade
jobbat på brunch på en av nationerna som en del av tacket.
Fanborgen
Fanborgen var med under FlyING och Nollelördagens invigning som sig bör. Under regattatåget var
det väldigt regnigt och vi beslutade därför att vi inte skulle vara med eftersom fanorna inte mår så bra av
att bli blöta. Fanborgen var också med under de båda examenshögtiderna i maj och november.
Alkoholhantering
För första gången på åtminstone ett par år sökte Teknologkåren alkoholtillstånd för allmänheten. Detta
berodde på att Tillståndsenheten har blivit mera restriktiva med att ge ut tillstånd med gästlista. I augusti
köpte vi in nya hyllor och byggde om i spritförrådet. Detta ledde till att det gick att få in mycket mera i
förrådet och det blev lättare att hålla ordning och man behövde inte ställa så mycket grejer på golvet.
Under hösten gick Lunds kommun med i det nationella projektet ”Krogar mot knark”. Projektet leds av
en projektsamordnare på kommunen och har en ledningsgrupp bestående av representanter från
kommunen, polisen, Lunds hotell- och restaurangförening, LUS och KK, där jag representerade LUS.
Syftet med projektet är att minska narkotikaanvändningen på Lunds uteställen och att öka samarbetet
med Polisen kring narkotikafrågor.
KARIN DAMMER
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Aktivitetssamordnare 2013

4.2.

Aktivitetsutskottet/Fritidsverksamhet VT2014

Under våren har en del större evenemang genomförts i samarbete med Aktivitetsutskottet (AktU). Här
listar jag både större projekt och egna evenemang.
Puben Puben
Under våren startades en kontinuerlig pubverksamhet upp under kåren. I Teknologkårisk anda döptes
den till puben Puben av de invalda pubförmännen. Vi har haft tre olika publag som har haft 1-3 pubar
var under våren, totalt har det varit 6 pubar. De flesta har varit under läsperiod 4 och alla har haft
varierat antal besökare. Pubförmännen har haft olika teman på alla pubarna vilket fungerade fantastiskt
bra, det märks dock att vissa teman drar fler besökare. Ekonomiskt ser det ut att ha gått bra och följt
budget. Förhoppningsvis fortsätter verksamheten blomstra även till hösten.
JFF
Då det inte fanns någon vald TackU ordförande så tog en projektgrupp på sig att ha hand om JFF:en.
Tanken var att det skulle vara en nytänkande fest med tema ”Din dolda talang” där liveband,
talangtävling och karaokemaskin stod i centrum. Det var heller inte någon sittning utan mat och
efterrätt kunde hämtas ut i baren fram tills eftersläppet började. Då vi hade både Gasquesalen och
Cornelis öppna blev de 500 besökande ganska utspridda. Vi hade hyrt in K-sektionens sexmästeri som
arbetade under hela kvällen och gjorde ett fantastiskt jobb. Det som strulade mest var underhållningen
under kvällen då två band hoppade av i sista minuten och att underhållningsansvarige inte fick tag på
dem som skulle delta i talangtävlingen. Kvällen flöt ändå på och vi är stolta över att JFF:en blev av i år
utan att ha någon invald ansvarig.
Movits!
I våras satsade Teknologkåren stort och tog hit ett världskänt band för en konsert. När beslutet togs
under hösten så fanns det ingen tillsatt projektledning och det pågick fram till mars månad då två
kompetenta festfixare ville ha hand om projektet. Det var dock väldigt sent ute och stora delar av
projektet kan ha lidit på grund av detta. Konserten fick ytterligare ett bakslag då det visade sig att
Movits! skulle ha två konserter i Lund under karnevalen två veckor senare. Det enda som inte fungerade
på topp blev ekonomin på grund av dålig försäljning. Annars var konserten otroligt lyckad och proffsigt
genomförd främst på grund av de ansvariga, Gustav och Ola, som var fantastiska.
Welcome Party
I början på våren genomfördes som vanligt Welcome Party för alla de nyanlända utbytesstudenterna på
LU. Det anordnades av avgående Aktivitetssamordnare tillsammans med Internationellt ansvarige. På
festen jobbade alla heltidare. Eventet flöt på bra med många besökare och var som en standard klubb
med stor satsning på dekoration under Vintertemat.
Pubrunda
I höstas genomfördes en pubrunda med Sexkollegiet och vi fortsatte på det konceptet genom att
anordna en gemensam pubrunda med AktU- och Sexkollegiet i samband med fadderkickoffen. Eventet
gick väldigt bra med över 500 besökande samt en avslutande tackfest för alla jobbare på lophtet direkt
efter. Alla som stod bakom eventet tyckte det var väldigt roligt och en ny ännu fetare runda kommer att
ske i december.
Examenshögtid/Fanborgen
Strax innan sommaren fick fanborgen samla sig själva och fanorna för att bege sig till universitetshuset
och examenshögtiden. Då inte alla sektioner har en officiell fanbärare så var det till en början svårt att
samla ihop ett helt gäng men det löste sig tillslut och ingen sektion lämnades utanför. Alla var riktigt
taggade och efter en god middag på Mat & Destillat såg fanborgen fram emot mer högtidsklädsel och
fler fanor till hösten.
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Danskurser
Under våren har danskurserna fortsatt på söndagar, det har gått bra ekonomiskt och deltagarmässigt. Nu
funderar de på att utöka verksamheten genom att köpa in jobbartröjor. Det är även diskussioner om att
ta in dem som en del av kåren under AktU då projektet har fortlöpt under 3 år.
Fria föreningar
Vi har haft ett möte med alla fria föreningar under våren där vi gick igenom vår policy för fria
föreningar samt hur de kan synas under kårestivalen. Jag har även haft möte med enskilda fria
föreningar som har haft fler frågor kring samarbetet med kåren. En stor del av föreningarna har haft
problem med att få in nya medlemmar men vi hoppas att råda bot på det med hjälp av kårestivalen.

NINA CASTOR
Aktivitetssamordnare 2014

4.3.

Nollningsutskottet HT2013

Nollningsutskottet har under sommaren och hösten planerat och genomfört flera centrala
nollningsevenemang under temat Intergalaktisk Nollning. Alla evenemang var väldigt lyckade och väl
genomförda och de allra flesta hade otroligt bra uppslutning.
Øverstarnas ökade närvaro under vårens planering gav resultat vilka visade sig i en generellt bättre
kommunikation gentemot Phøsen samt ett större värde och höjd status för Øversterollen. Det har varit
en väldigt positiv stämning inom utskottet och under sommaren fick vi en väldigt fin sammanhållning
efter att en hel del tid ägnats åt att sy temaenliga kläder tillsammans. Just kläderna fick höjd budget och
satsningen gjorde att vi syntes mer än tidigare år, och förhoppningsvis fick fler insikt i att Øverstar finns
(och vad de gör).
För första gången har det under 2013 funnits två internationella Øverstar som jobbat med att integrera
internationella studenter i den existerande nollningen på sektionerna. Detta genomfördes med mycket
gott resultat och på vissa sektioner tog man till och med emot fler intisar än vad som var avtalat. Som en
intersektionell aktivitet genomfördes en avslutande internationell nollegasque under kvällen för
SUPERNOVA. Denna hölls i Cornelis och var öppen för internationella Phaddrar och Nollor från alla
sektioner.
Nedan beskrivs kort de största förändringarna som gjordes av existerande nollningsevenemang.









Under Nollehelgen bjöds DJ-gruppen Svea Skidgarde från Chalmers in att spela under alla
helgens event (Nollelördag, Regattaslag och Regattabal). Dessa höjde stämningen på eventen
avsevärt och var mycket uppskattade.
Precis som 2012 hölls en stor Nollekampsfinal i aulan under eftermiddagen innan S-phesten.
Finalen avgjordes genom en utslagstävling i fyra heat där två sektioner åt gången åkte ut.
Nollekamperna var ett av de arrangemang som anses ha fått ett ordentligt uppsving från
tidigare år, med mycket kreativa tävlingar och god stämning.
Under märkesmålningen deltog även i år alla fria föreningar, men i år var de även ombedda
att organisera en aktivitet var för nollorna för att göra eventet roligare.
Øverphøshinderbanan och cheerleadingtävling flyttades från Maskinparken till
Amfiteatern för att förbättra sikten för åskådarna. Det infördes också tydligare regler kring
Øverphøsens klädsel och ammunition (matkastning) för att skapa trevligare stämning.
För första gången på många år kunde Lådbillsrallyt under Nollelördagen genomföras runt
fontänen vilket var mycket uppskattat. Det gjordes också stora satsningar på att öka sikten för
åskådarna vilket uppmärksammades och uppskattades av alla deltagare.
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Avslutningsfesten för nollningen hette i år SUPERNOVA för att anspela på nollningstemat.
Den genomfördes som en husfest och trycket på biljetterna var enormt, 800 biljetter sålde slut
på två dagar.

SOFIA BREHM
Nollegeneral 2013

4.4.

Nollningsutskottet VT2014

I år har det fokuserats väldigt mycket på att göra Nollningsutskottet (NollU) mer strukturerat och
framförallt en mer sammansvetsad grupp. Jag har även jobbat på att integrera Øverstarna mer
tillsammans med Phøsen, så att det ska vara lättare att samarbeta sektioner och Teknologkåren centralt
emellan. Det har fungerat väldigt bra med alla dessa delar men kan verkligen fortsätta att förbättras än
mer framöver. Nytt för i år i nollningsutskottet är att vi har ändrat om lite på ansvarsområden, vilket har
fungerat bra hittills. Vi har även tillsatt arbetsgrupper, där utskottet förutom sina individuella ordinarie
ansvarsområden även har haft möjlighet att gå in i arbetsgrupper och jobba med andra saker.
Exempelvis har vi haft en gyckel-grupp samt en sy- och klädesgrupp. NollU har fått vara med på alla
utbildningar som Phøsen fått och alla aktiviteter som Phøsen haft gemensamt, vilket i sin tur har lett till
att det har varit lättare för informationsutbyte, något som också bör arbetas vidare med i framtiden.
Ännu en ny sak för året är att det har funnits så kallade tvärmöten, där Phøs och Øverstar med liknande
ansvarområden träffats och diskuterat för att ta hjälp av varandra, utan att behöva gå igenom exempelvis
Øverphøskollegiet.
Den största förändringen för i år har varit den nya posten Vice Nollegeneral. Detta har varit väldigt bra
och har stöttat och hjälpt Nollegeneralen extremt mycket. Däremot så har det tyvärr inte underlättat
arbetsbelastningen så som man hoppats. Posten har dock fortfarande varit enormt bra, både för
utskottet och Nollegeneralen.
Sammanfattningsvis så har arbetet med NollU gått framåt, det är ett utskott som har genomgått en del
förändring och börjat arbeta mer som en grupp.

ANNY ERIKSSON-BERNHOLTZ
Nollegeneral 2014

4.5.

Husutskottet (HUT)

4.5.1.

Generellt

Inom HUT har vi under verksamhetsåret 13/14 haft sporadiska Fixtisdagar, två stycken fixhelger, två
stycken HUT-möten, tackdag samt föreläsning om mathantering och hjälp med införskaffande av
rutiner för kök.
Nedan redogörs för vad som har gjorts under de olika eventen.
Fixtisdagar
Dessa har främst hållits av Ylva Teleman, Pedell 19.0, detta då sittande Pedell redan hade andra
åtaganden på just tisdagar.
Under dessa tisdagar så ägnade man sig åt att köpa in samt markera nya galgar till garderoberna, köpa in
nya nummerlappar samt bygga nya galgställningar. Detta projekt är inte helt färdigt då markeringen av
galgarna inte fungerade som det skulle varför det måste göras om.
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Fixhelger
Två stycken fixhelger har hållits under verksamhetsåret. Under den första helgen så ägnades en majoritet
av tiden åt att rensa upp i burarna och städa dessa. Småjusteringar utfördes av ljud- och ljussystem med
mera i Gasquesalen samt så började man ta bort färgmarkeringen på de nyinköpta galgarna då denna
markering flagnade på kläderna.
Under den andra fixhelgen så rensade man i DJ-båset samt installerade hyllplan för förvaring, nytt
mindre Rulleskåp köptes in för att på så sätt kunna hänga upp trädgårdsverktygen och allmänt ge ett
mer städat intryck i hallen i expeditionsköket. Kaffebänken iordningställdes med en ordentlig ekskiva
som sågades, oljades samt monterades på köksskåpet. Rengörning av fixburen samt oljning av
arbetsytan utfördes. Ena soffan i hänget lagades också då denna var sönder sen tidigare (ett ben hade
gått av).
HUT-möten
Två stycken HUT-möten har hållits i samband med fixhelgerna. Här diskuterade man vad som skulle
göras under fixhelgerna samt vad som behövdes köpas in med mera. Genomgång av fixlistan gjordes
också.
Tackdag
En tackdag genomfördes där alla aktiva HUTare bjöds in. Tacket var en heldag i Brösarp där vi först
gick till Brösarps Matfestival, de som ville gick sedan på spa och till slut middag på Brösarps Gästgifveri.
Föreläsning – Mathantering
Med anledning av kritik från kommunen angående bristande rutiner i våra två kök, Cornelis samt
Gasquköket, togs en extern firma in för att hjälpa oss med detta. Företaget hjälpte oss att sammanställa
lämpliga rutiner som passade vår typ av verksamhet samt så höll de även en kort föreläsning gällande
mathantering. Denna föreläsning var till för alla HUTare men utöver detta så bjöds även alla sektioners
sexmästerier in så att de kunde ta del av informationen med.
Övrigt
Under året har även andra saker gjorts som inte nödvändigtvis har varit kopplade till ett specifikt HUTevent men utförts av HUTare.
För att nämna några:


Införskaffande av ny kaffebänk (som senare slutfördes under fixhelg 2)



Omriggning av ljudsystemet i hänget.



Iordningställande av FEMVAKD-stolarna i mötesrummet Perstorp.



Byggt färdigt grillen samt rensat i trädgården.



Smålagat diverse fönster som inte har stängts ordentligt i hänget.



Lagat diverse dörrhandtag i hänget.



Satt upp hängare till trädgårdsverktygen i hallen vid expenköket.



Nya bord till Gasquesalen beställdes i slutet av verksamhetsåret.

4.5.2.

Superintendenterna

Då det under verksamhetsåret har varit svårt att få tag i Superintendenter har sittande Pedell ofta fått
hoppa in som superintendent. Trots detta har det genomförts tre stycken ”fixdagar” på Lophtet.
På den första fixdagen bytte man ut gamla pappershållare med mera i två av toaletterna mot helt nya set.
På den andra lite mer formella fixdagen erbjöds de som hjälpte till brunch med mera för att de hjälpte
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till med att grovrengöra köket samt inventera och städa bakom DJ-båset. På den tredje gjordes en ny
inventering av saker som behövdes köpas in i städväg samt en lättare grovrengöring av köket.
Utöver detta har det begärts in offert från Anticimex om utökat serviceavtal som även skulle täcka
Lophtet, då man i dagsläget inte har något serviceavtal om detta och ett behov av detta finns.
Kontakt har även tagits med Akademiska Hus för att en gång för alla få redogjort deras planer kring
marken som Lophtet står på. De sade att de inte hade planer samt att de antagligen inte skulle ha det på
15 år framåt, vilket är bra om en omfattande renovering av Lophtet skall utföras.
I dagsläget är det många saker som behöver åtgärdas på Lophtet, för att nämna några:


Alla fönster behöver slipas och målas om.



Ytterdörrarna håller inte tätt och under vintern sjunker temperaturen till ca 16 grader i huset.



Möglet som uppstod några år tillbaka måste tas bort, utbredningen är stoppad men möglet är
kvar



Flera elektriska installationer som t.ex. vanliga eluttag behöver kontrolleras av en elektriker då
flera av dem är dåliga och inte sitter bra.

4.5.3.

Rulle

Under verksamhetsåret har Lars Gustafson varit Rulleförman, och nedan redogörs i punktform vad,
förutom löpande arbete, som har hänt med Rulle under det gångna året.










Service för byte av plåt över vänster bakhjul, på grund av krock.
Skada höger bak kofångare efter krock, dock ej reparerad ännu.
Gjort småändringar i färdrapporten för att förenkla pappersarbetet för Rulleförmannen.
Har undersökt behovet av en sekundär bil på förfrågan av fullmäktige. Kom fram till att det
inte behövdes.
Lämnat bilen med några smådefekter såsom trasig klädsel i bagageutrymmet samt fönstret vid
förarens sida där elhissen ej fungerar på ett tillfredställande sätt...
Arbetat med att få Lena (Kårens moped) i brukbart skick.
Röjt ut samt införskaffat nytt Rulleskåp som är låsbart och endast till Rulleförmannens
förfogande.
Varit strängare och gjort underlag för straffavgifter för de som bryter mot reglerna om
uthyrning av Rulle.
Ändrat skrivsättet för fakturaunderlagen till sektionerna, för att underlätta deras
internfakturering.

4.5.4.

Teknikutskottet (TUT) & DJ-utskottet (DUT)

Under det gångna året har få saker hänt inom TUT och DUT. Småsaker har köpts in på TUT-enheten
som mest har med löpande verksamhet att göra. Utöver det löpande köptes tre nya DJ-bänkar in då de
gamla inte höll måttet och fick akutlagas flera gånger under nollningen 2013.
Det har varit svårt att fixa ideellt engagerade till dessa delar av HUT och det som har hänt inom dessa
har mest hänt på grund av enskilda individers nåd som inte är direkt kopplade till dessa utskott.
Glädjande nog valdes en ny teknikchef in 2014 för verksamhetsåret 2014/2015.
4.5.5.

Datorsystemgruppen (DSG)

Tyvärr har inte mycket hänt i detta utskott heller då vi inte har hittat en ny DSG-chef. Anledningen till
att intranätet ändå har fungerat hjälpligt är att gamla DSG-chefer, trots andra åtaganden, fortsatt hjälpa
till på en sporadisk nivå.
Under året har i alla fall en ny dator köpts in till vår ekonom Bodil.
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4.5.6.

Kårhusservice

Under verksamhetsåret har Ylva Teleman varit Kårhusserviceförvaltare, en post som kommer tas över
av Johan Förberg under kommande verksamhetsår.
Saker som har hänt inom Kårhusservice går ibland ihop med det HUT generellt gör, som exempelvis
föreläsningen vi hade om mathantering. Föreläsningen riktade sig till alla inom HUT men mest
Kårhusservice då det är de som har mest nytta av den kunskapen.
Utöver detta har även nya galgar och nummerlappar införskaffats samtidigt som vi byggt vagnar till
galgarna.
Andra saker som har köpts in är helt nya kastruller till Gasqueköket samt Cornelisköket som också har
blivit märkta med information om ägandeskap, då vi vet att dessa har en tendens att vandra över
campus.
Städskrubbarna vid båda köken har städats ordentligt varsin gång under verksamhetsåret. Det har också
hållits två stycken Kårhusservicemöten där endast ansvariga har varit med. På mötena har diverse olika
ämnen tagits upp som exempelvis vad som behöver köpas in och saker som har upplevts som ett
problem i verksamheten.
ALEXANDRA SCHÖNBECK
Pedell 20.0 2013/14

4.6.

Sångarstriden 2013

Eftersom jag blev vald till general i september hade jag mycket kort tid på mig att styra upp
Sångarstriden. Jag valde att köra på ett känt och välbekant koncept i AF-borgen med kör och spex på
samma kväll och fest för alla deltagare efteråt. Störst fokus fick kvalitén på tekniken och teknikerna,
samt att snabbt få ihop en effektiv och duktig projektgrupp. Ett stort problem visade sig vara att hyran
för borgen och all teknik som vi brukar hyra från borgen gått upp väldigt i pris eftersom TLTH inte
längre får ta del av Studentlunds rabatterade priser. Som följd var vi tvungna att höja biljettpriset till
showen, tyvärr visade det sig att vi tog i för mycket och inte kunde sälja alla biljetter. Vi förlorade
därmed inkomster från biljettintäkter och bättre barförsäljning.
Förutom det negativa ekonomiska resultatet var det en lyckad kväll där vi tack vare väl förberedda
förmän och scenchef hamnade en timme före i schemat. Vad jag har fått höra var både deltagarna,
publiken, domarna och jobbarna nöjda med kvällen. Som avslutning höll vi en sittning för förmän,
jobbare och domare i Cornelis i februari med hjälp av E-sex.
Man bör från kårens sida jobba vidare med konceptet sångarstriden, kanske ska det inte vara i borgen
alls längre? Vill man verkligen gå plus eller är det mer ett evenemang för medlemmarna? Sant är i alla fall
att generalen bör tillsättas så tidigt som möjligt och uppmuntras till att göra reklam och bygga upp
förväntningarna för sångarstriden tidigt, helst börja tagga festen innan sommaren.
Slutligen ska nämnas att årets vinnare var D-sektionen, ett stort grattis!

YLVA JONASSON
Sångarstridsgeneral 2013

4.7.

F1Röj

Utöver den ordinarie tävlingshelgen har F1Röj-planen även fått chansen att visa upp sig under
Lundakarnevalen. Trots att F1Röj inte fick chansen att visa upp sig som varumärke under
Lundakarnevalen så yttrades många ord om vad F1Röj var och gjorde, vilket gör att vi hoppas deltagare
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från hela Lunds universitet strömmar till framöver. Under tävlingshelgen i november fungerade inte
planen felfritt trots en hel del arbete vilket gjorde att ännu mer krut lades på planen under våren.
Resultatet är att en av de två planerna numera är lite mindre oberäknelig och har fått förstärkta plattor,
vilka håller för hoppande och stampande tävlande. Allt arbete med planen gjordes möjligt då F1Röjrummet (tidigare 232) blev tillgängligt och arbete i kårhuset kunde för första gången utföras på ett
tillfredsställande sätt.
Tävlingshelgen var en lyckad tillställning med lite mindre än 300 deltagare. Nytt för i år var att tillståndet
inte bara gällde för medlemmar i TLTH och gäster enligt lista, utan för allmänheten. Det här gjorde att
vi kunde marknadsföra eftersläppen lite mer mot övriga universitetet. Det resulterade i att ganska många
fick vända i dörren då det var fullt i kårhuset under fredagen.

JONAS RASMUSSON
Boss 2013/14

4.8.

Idrottsutskottet

Då utskottet vid årsskiftet i princip saknade löpande verksamhet har arbete skett för att upprätta en
sådan. En Facebookgrupp har startats för att främja kontakten mellan sektionernas idrottsutskott.
Regelbundna möten (1-2 ggr/månad, med uppehåll för karnevalsaktiviteter) har hållits av samma
anledning. Dessa förändringar har fungerat effektivt även om det finns mer att arbeta på, bland annat
sökes ett mer permanent alternativ till Facebookgruppen.
Det har även arbetats för ett tydligare samarbete mellan Idrottsutskottet samt dess sektionskontakter
och Aktivitetsutskottet samt dess sektionskontakter, främst för att motverka dubbelarbete samt för att
möjliggöra större utskottsöverskridande arrangemang.
Det hölls även en innebandyturnering på Victoriastadion under våren, något som verkade mycket
uppskattat. Till detta köptes det även in två nya målvaktshjälmar som kan användas vid framtida
liknande aktiviteter.
Till hösten är förhoppningen att den löpande verksamheten ska fortsätta förbättras, samt att skåpet i
Perstorp ska städas och inventeras. Det finns även tankar på ett ”LTH-lopp”, en löptävling i overall.
Önskemål har även framförts om en innefotbollsturnering i stil med innebandyturneringen.
OLIVER SÄNNESKOG
Ordförande IdrU 2013/2014
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5. Kollegier
Av många olika anledningar så är kollegierna av stor vikt för Teknologkårens verksamhet. Inte bara ger
det ett stort stöd och ett forum för framförallt sektionernas mest engagerade funktionärer utan det ger
även en chans att fånga upp idéer till central nivå och kunna göra större arrangemang som berör alla på
campus. Här nedan följer verksamhetsberättelser för de etablerade kollegierna på Teknologkåren.

5.1.

Ordförandekollegiet

Ordförandekollegiet är ett bra forum för kontakter mellan sektionerna samt ett stöd för de olika
sektionsordförandena. Utöver det har ett par större frågor diskuterats just det här året.
Ordförandekollegiet har bland annat diskuterat försäkringar för våra funktionärer, att tillsammans
hjälpas åt att göra nya hemsidor och resultatet av civilingenjörsutbildningarnas utvärderingar från
Universitetskanslerämbetet. Den största frågan har dock kommit att bli den om policyn LTH instiftade i
vintras rörande mottagning och nollning. Eftersom det påverkar sektionernas största enskilda projekt
och det i sin tur kan påverka sektionerna i stort har det uppmärksammats av Ordförandekollegiet även
om det mesta arbetet gjorts i Øverphøskollegiet. Utöver det har Ordförandekollegiet gjort nya
satsningar för skapa förståelse mellan LTH:s och Teknologkårens, såväl centralt som dess sektioner,
verksamheter genom att införa en rektorslunch där alla sektioners ordföranden var närvarande. Slutligen
har en gammal tradition återupptagits i form av en inspektorsmiddag tillsammans med alla
sektionsordföranden och alla inspektorer på campus.
BJÖRN HANSSON
Kårordförande 2013/14

5.2.

Pengakollegiet

Pengakollegiet har haft tre möten under hösten och två under vårterminen. Flera av mötena har varit
väldigt välbesökta, med deltagare från mellan 7 och 8 sektioner/intresseföreningar. Alla sektioner utom
M och DOKT har varit representerade vid åtminstone ett möte. Vid sidan av sektionskassörer har även
kassörer från L-tek och BIIF deltagit i Pengakollegiet under verksamhetsåret.
Höstens möten har behandlat ekonomihantering under nollningen och problem kring växelhantering,
olika betallösningar som sektionerna använder, hur budget ser ut och hur hårt styrande den är,
bokföringsfrågor, årsbokslut, arbetet mot revisorer samt överlämning. Vårens möten har behandlat
ekonomiarbetet inför sektionsmötena, deklaration och skattepliktiga förmåner. Min bild är att
pengakollegiet, trots att kassörerna ofta har helt skilda förutsättningar, är ett mycket uppskattat forum
där det har uppstått många spontandiskussioner under året. Det har under året även märkts av ett
intresse från fria föreningar av att delta i pengakollegiet, vilket visar att det finns potential för
pengakollegiet att vidareutvecklas under kommande verksamhetsår.
GABRIEL PERSSON
Generalsekreterare 2013/14

5.3.

Informationskollegiet 2013

Informationskollegiet har haft regelbundna möten. Efter varje termin genomfördes en öppen
utvärdering.
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Kollegiet har upplevts som ett bra forum för att diskutera idéer och gemensamma problem. Önskemål
har framkommit kring att ha mer temainriktade möten, något som delvis prövades under hösten men tål
att fortsättas med.
Under våren träffades en överenskommelse kring affischutdelning som förenklar vissa delar av
medlemmarnas arbete.
Jag har under hela min mandatperiod fungerat som ett slags konsult för olika sektionsinfomuppar i
behov av stöd. Detta stöd har berört allt från maillistor till designprojekt och trycksaker.
Informationsutskottets Ordförande behöver fortsatt arbeta med att stödja upp verksamhet som bedrivs
på sektionerna i möjligaste mån.
JOHAN FÖRBERG
Informationsansvarig 2013

5.4.

Informationskollegiet VT14

Informationskollegiet har haft två möten under våren.
Kollegiet har mest fungerat som ett diskussionsforum, där alla har fått lyfta de frågor och funderingar de
har på ett givet tema. De teman vi har haft har varit dels att vi gick igenom vad de olika posterna
innebar samt hemsidor. Jag har upplevt att dessa möten har varit uppskattade av de som deltagit.
Majoriteten av sektionerna varit närvarande vid mötena, endast ING och A har inte närvarat på något
av mötena trots försök genom att låta dem komma med förslag om när det skulle passa med ett möte.
MARIA PERSSON
Informationsansvarig 2014

5.5.

Sexkollegiet HT13

Sexkollegiet hade möten en gång i veckan under i stort sett hela hösten. Innan nollningen hade vi ett
möte där vi gick igenom praktiska saker kring sittningar under nollningen och under nollningen ägnade
vi dem åt att hjälpas varandra att lösa de gemensamma sittningarna och andra problem som kom upp.
Eftersom vi tyvärr inte haft så många möten som vi kanske borde under våren så lades ganska mycket
tid på att Sexmästarna skulle lära känna varandra under hösten istället. Vi hade till en början inga
särskilda teman på mötena utan tog upp de frågor som Sexmästarna ville prata om. Oftast handlade det
om problem som uppstått under sittningar och samarbeten med andra Sexmästerier och Phösen. Efter
nollningen hade vi en utvärdering om vad som hade fungerat bra eller dåligt och hur vi hade kunnat
ändra samarbetet till nästa år. De flesta var nöjda med hur det hade fungerat men önskade att vi hade
setts mera under våren för att inte behöva börja med att lära känna varandra under den mest hektiska
perioden under året. I och med sektionernas höstterminsmöten där alla Sexmästare fick en efterträdare
diskuterade vi kring hur de olika Sexmästerierna var uppbyggda och vad det fanns för vanor kring vem
som blir Sexmästare (till exempel vilken årskurs hen går och vad de har för tidigare erfarenhet). Vi
pratade också om hur man skulle göra en bra överlämning till sin efterträdare och lite om hur man
jobbar som arbetsledare för utskottet. Vi avslutade året med att planera en överlämning och ett skifte
för kollegiet gemensamt.
KARIN DAMMER
Aktivitetssamordnare 2013
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5.6.

Sexkollegiet VT14

Samarbetet mellan sektionerna i Sexkollegiet har fungerat väldigt bra i år. Det har varit bra utbyte där
event, alkoholhantering och nollningen har diskuterats. Vi har haft ett möte i veckan samt extramöten
när det har behövts. Vi hade även för första gången i år en utbildningshelg för Sexkollegiet vilket
resulterade i större insikt i Teknologkårens alkoholpolicy och policy för sociala events samt en bättre
sammanhållning inom kollegiet som har varit otroligt värdefull. Kollegiet känns väldigt insiktsfulla i
alkohollagen och det är även väldigt många som är taggade på att genomföra större event tillsammans.
Det har i våras varit en pubrunda tillsammans med Aktivitetsutskottskollegiet som även kommer att
vara i höst, samt kommer det förhoppningsvis vara en gränsöverskridande tackfest för alla Sexmästerier.
En ytterligare positiv sida är att Sexkollegiet har haft samarbetsmöten med Aktivitetsutskottskollegiet
och Överphöskollegiet vilket har lett till evenemang där flera utskott är delaktiga och bättre samarbete
inför nollningen.
NINA CASTOR
Aktivitetssamordnare 2014

5.7.

Cafékollegiet

Cafémästarkollegiet har under året haft ett möte under hösten samt två möten under våren. Höstmötet
låg sent under terminen och då alla närvarande Cafémästare satt på kalenderår blev fokus för mötet hur
överlämningen till efterträdarna var upplagd, vad som ingick i testamentena samt en diskussion om vad
för gemensamma frågor som skulle kunna vara bra att diskutera under våren. Denna diskussion har
legat som grund för planeringen av samtalsämnen under vårens möten, då bland annat erfarenheter av
betalningslösningar som Quixter, leveranser, möjligheten att byta jobbare mellan sektioner och
mackbarsbiljetter har lyfts. Precis som tidigare år har diskussionerna under våren i övrigt kretsat kring
den för flera sektioner gemensamma cafétackfesten. Avsikten var att hålla ett uppföljningsmöte efter
caféfesten, men detta möte fick ställas in på grund av tidsbrist. Som komplement till mötena har det
funnits en Facebookgrupp där mycket av planeringen av tackfesten har gjorts.
GABRIEL PERSSON
Generalsekreterare 2013/14

5.8.

Världsmästarkollegiet HT13

Kollegiet har fungerat som ett forum där sektionerna träffades och diskuterade gemensamma aktiviteter
och frågor. Kollegiet träffades regelbundet under höstterminen, vi hade totalt fyra möten och en
avslutningsmiddag i slutet av terminen.
Världsmästarna var med och hjälpte till under informationsdagen om utbytesstudier som LTH
arrangerar varje termin. De hjälpte även till med att sprida information om utlandsstudier inom
sektionen, under terminens gång och innan ansökningsperioden.
Det arrangerades endast ett gemensamt event under höstterminen då de flesta av Världsmästarna var
engagerade under nollningen och de tog med de internationella studenterna på de eventen istället.
Kollegiet arrangerade nämligen ett julbak; en kväll där studenterna fick dricka glögg och baka
pepparkakor i Hilbert café.
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Jag försökte under hösten att hjälpa ING-sektionen med att införskaffa en Världsmästare. Då de nyligen
hade fört in masterprogrammet Energy-Efficient and Environmental Building Design i sina stadgar som
en del av sektionen så ville de ha en person som ansvarade för programmet också. Därför hjälpte jag
deras styrelse med arbetsbeskrivningar och annat de behövde hjälp med för att starta upp det.
NISTIMAN YILMAZ
Vice Kårordförande för internationella frågor 2013

5.9.

Världsmästarkollegiet VT14

Möten
Världsmästarkollegiet (VMX) hade under VT 2014 7st möten, största delen av dessa var kvällsmöten
och uppslutningen var väldigt bra.
Arbetet
Under de första mötena diskuterade VMX mycket om vad integrering var för något och vilken funktion
VMX har på sektioner och Teknologkåren centralt. Detta för att VMX skulle ha en gemensam grund att
stå på i det fortsatta arbetet.
De nästkommande mötena arbetades det mycket med att diskutera medlemsavgiften för internationella
studenter och en arbetsgrupp tillsattes. På Fullmäktige 4 beslutades det att sänka medlemsavgiften för
internationella studenter.
Det hade tidigare jobbats med en postbeskrivning för Världsmästare, vilken vi slutförde så att alla
Världsmästare skulle ha samma beskrivning på alla sektioner.
VMX jobbade även med att revidera den internationella delen utav Teknologkårens studiesociala- och
utbildningspolitiska program.
VMX tyckte att det behövdes klarare information till de internationella studenter vad man får ut av att
vara medlem i Teknologkåren och en arbetsgrupp tillsattes.
Introduktionen för de internationella studenterna diskuterades. Förslag på ändringar lämnades in till de
internationella överstarna.
Utvärderingen av mastersprogrammen från Lunds Tekniska Högskolas (LTH) sida sköts inte på ett
tillfredställande sätt enligt VMX och studieråden lägger sin fokus på civilingenjörsprogrammen. VMX
påbörjade ett projekt att påverka sina respektive studieråd för att få upp ögonen på sektionerna för de
mastersstudenter som de ansvarar för. Samtidigt uppdrog VMX till VKOi att driva påverkansarbetet
mot LTH.
RICKARD MÖLLER
Vice Kårordförande för internationella frågor 2014

5.10. Industrikontaktkollegiet(IKK)
Under året har IKK nyttjats som kommunikationskanal sektionerna emellan. Fokus har legat på att
diskutera och lösa gemensamma problem och vara ett forum där de som jobbar med samma sak kan få
stöd och komma med nya idéer.
Under hösten 2013 skapades även MIKK – MässIKK. Detta för att de som var projektledare för
arbetsmarknadsmässorna på respektive sektion skulle få ett forum att diskutera mässpecifika frågor.
Eftersom alla sektionsmässor genomförs på våren och projektledarna blir valda ett halvår efter
projektledaren för ARKAD, så innebär det att Teknologkåren kan erbjuda ett bra stöd under
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höstterminen då samma process har genomförts tidigare av projektledaren för ARKAD. Detta var starkt
uppskattat av sektionerna.
JätteIKK genomfördes två gånger under året. JätteIKK syftade till att utbilda sektionernas
näringslivsutskott inom sälj och employer branding, men även erbjuda en plattform för diskussioner
samt nätverkande sektionerna emellan. Vid andra tillfället bytte JätteIKK namn till Konferensen.
STAFFAN OHLSSON
Näringslivsansvarig 2013/14

5.11. Studierådskollegiet(SRX)
Arbetet med SRX har under året varit mycket tillbakadraget. Det har varit väldigt svårt att lägga ner den
tid som krävs för att aktivt jobba med studieråden. Möten har skett på månadsbasis med varierande
engagemang och produktivitet. Det krävs mycket omprioriteringar och nya strukturer för att
Teknologkåren aktivt ska kunna engagera studieråden i påverkansarbetet.
På en ljusare sida; en del av Studieråden deltog aktivt i utvecklingen av det nya Speak-Up days. De var
en stor och värdefull tillgång för att nå ut till studenterna på campus.
DANIEL LUNDELL
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor 2013/14

5.12. Aktivitetsutskottskollegiet(AktU-kollegiet) HT13
AktU-kollegiet började ha regelbundna möten först under senare delen av hösten eftersom mycket av
fokus lades på Sexkollegiet under nollningen. Mötena användes främst till att sektionerna skulle kunna
planera saker tillsammans och få information om andra sektioners event. Inför att anmälningstiden för
bidrag till Karnevalen gick ut gjordes en gemensam informationskampanj där två lunchföredrag
anordnades. Detta verkar ha varit uppskattat och resulterade i att många sektioner skickade in bidrag till
karnevalen.
KARIN DAMMER
Aktivitetssamordnare 2013

5.13. Aktivitetsutskottskollegiet(AktU-kollegiet) VT14
Under våren har det varit veckovisa möten med AktU-kollegiet. Vi har diskuterat uppbyggnad av allas
utskott och vad alla har för ansvarsuppgifter samt events. Då de som är med i kollegiet har ganska olika
postbeskrivningar så har det varit svårt att hitta gemensamma mål att arbeta utifrån. Detta har lett till att
alla möten inte blivit särskilt välbesökta. Däremot gick pubrundan väldigt bra som anordnades
tillsammans med Sexkollegiet och det var ett väldigt bra gemensamt mål som kunde arbetas mot. Det
har även tagits upp möjligheter för en gemensam sommarresa vilket tyvärr inte blev av, förhoppningsvis
så kan den information som samlats ihop föras vidare till nästa års kollegium. Kollegiet har även
diskuterat möjligheter för en bandtävling sektionerna mellan.
Kollegiet har haft gemensamma möten med Sexkollegiet angående pubrundan där samarbetet har
fungerat väldigt bra. Det har även varit ett gemensamt möte med Idrottskollegiet angående
idrottsverksamheten på campus.
NINA CASTOR
Aktivitetssamordnare 2014
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5.14. Øverphøskollegiet HT13
Under hösten samordnades nollningen genom Øverphøskollegiet (ØPK). Den största delen av arbetet i
kollegiet skedde under våren men under nollningen sattes planeringen på prov. Både sektionella och
gemensamma aktiviteter utfördes utan några större missöden och gasquefrågan lyckades återigen lösas
så att de flesta blev nöjda.
Under året lades mycket tid på att lära känna och respektera varandras olikheter, och gruppen fick en
otroligt god stämning vilken höll sig nollningen igenom. Ytterst få konflikter uppstod mellan sektioner
och när de väl uppkom lyckades Phøsen själva lösa dem på ett konstruktivt sätt. Kommunikationen med
externa parter fungerade tyvärr mindre bra under året. På många sektioner saknades det framför allt
kommunikation med Sexmästeriet, men misstaget har noterats och förhoppningsvis kan
kommunikationen och förståelsen öka mellan dessa parter i framtiden.
En annan förändring för året var beslutet att helt förbjuda så kallade hatsånger mellan sektioner. Vi
enades som att konkurrens och tävling är bra men att det viktiga är att höja sig själva och inte sänka
andra, i sann sportsmannaanda. Beslutet möttes med skepsis från en del sektioner men ledde till en
bättre attityd över hela LTH som förhoppningsvis lever vidare och växer i framtiden.
Under nollningen deltog ØPK som domare under FlyING och Nollelördagstävlingarna, samt tävlade
själva i Øverphøshinderbanan.
SOFIA BREHM
Nollegeneral 2013

5.15. Øverphøskollegiet VT14
Øverphøskollegiet i år har fungerat ungefär som det brukar göra. Vi har tillsammans tagit väldigt många
beslut angående gemensamma nollningsaktiviteter och diskuterat mycket nollning. Det har gått bra.
Det som kollegiet lagt mycket fokus på i år är kommunikationen mot universitetet. Detta har varit ett
lite större problem i år än vad det brukar vara. Diskussionen omkring policys och ställningstagande har
tagit mycket tid och energi. Men vi har löst det genom att ØPK har tagit ett eget ställningstagande för
vecka 0 och att det till slut klubbades igenom en egen policy för Teknologkåren som helhet. Vi har
diskuterat mycket om att utvärdera och fortsätta jobba med policyn. Vi har även tagit fram ett nytt
nollningskontrakt som ska utvärderas efter nollningen.
Sammanfattningsvis har ØPK jobbat på väldigt bra i år, trots lite motgångar och lite tuffa diskussioner.
ANNY ERIKSSON-BERNHOLTZ
Nollegeneral 2014

5.16. Skyddsombudskollegiet, SkyX
Skyddsombudskollegiet har under året haft ett möte, vilket bara det är ett stort framsteg jämfört med
tidigare år. Där diskuterades Skyddsombudens roll på LTH och inom Teknologkåren. Många var
positiva, och storslagna planer för nästa år finns. I övrigt har skyddsombudsarbetet lidit av samma
problem som tidigare år; låg aktivitet och låg kunskapsnivå om vad det egentligen är man ska göra.
ERIK MOLIN
Vice Kårordförande för studiesociala frågor 2013/14

Verksamhetsberättelse

43 (72)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014

Kårhuset Lund, 4 december 2014

RefTeC

6. RefTeC
RefTeC är ett samarbete mellan de sju största teknologkårerna i landet vilka är Teknologkåren vid
Lunds Tekniska Högskola, Tekniska Högskolans Studentkår (THS), Chalmers Studentkår (ChS),
Linköpings teknologers studentkår (LinTek), Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN),
Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet (TKL) samt Umeå naturvetar- och teknologkår (NTK).
Samarbetet sker främst i form av utbyte genom ett antal arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp samlar i
största möjliga utsträckning motsvarande positioner på de olika kårerna. Nedan följer våra
representanters berättelser från respektive arbetsgrupp.

6.1.

Kårordförande (KORK)

Kårordförandes rådskonferens (KORK) har under året, inklusive överlämningsmöten, haft sex möten
samt löpande kontakt däremellan. Den stora frågan som gäckat KORK, inte bara i år, utan även under
ett par verksamhetsår är frågan rörande ägarförhållanden kring det gemensamma anmälningssystemet
för arbetsmarknadsdagar, ARGast. KORK har kommit till ett beslut i frågan det här verksamhetsåret
vilket har lett till att Chalmers studentkår och Tekniska högskolans studentkår har hoppat av och
resterande kårer har jobbat med vidareutveckling av anmälningssystemet. I övrigt ska nämnas att
Institutet i P3 med Karin och Jesper blev årets mottagare av RefTeCs stora pris.
BJÖRN HANSSON
Kårordförande 2013/14

6.2.

Vice ordförande (VORK)

VORK har under verksamhetsåret haft 5 möten, vid sidan av RefTeCs överlämningsmöten. Fokus för
året har varit att underlätta för kommande generationers VORKare genom att samla information om
hur de olika kårerna är uppbyggda och arbetar. För att uppnå målet har omfattande mötesanteckningar
förts vid årets möten, och en målsättning varit att mötesdeltagare skulle komma till mötena väl
förberedda på de frågor som skulle diskuteras. Representanter har även uppmanats att dela material som
kan vara till hjälp för övriga kårer.
Utanför mötena har VORK kontinuerligt under året utbytt tankar kring flera frågor som dykt upp på
enskilda kårer. Ambitionen med året har delvis uppnåtts då mycket har dokumenterats, men det saknas
en del material från kårer som inte hade möjlighet att närvara på vissa möten.
Den samlade bilden bland mötesdeltagarna är att VORK under verksamhetsåret varit ett välfungerande
organ för erfarenhetsutbyte där det har varit möjligt att få stöttning av andra heltidare som befinner sig i
liknande situationer.
GABRIEL PERSSON
Generalsekreterare 2013/14

6.3.

Arbetsmarknads- och mässansvariga (ARG)

ARG:s verksamhet har under det senaste året i stort 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 workshops kring bland annat
employer branding.
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Under hösten genomfördes ett ARGaggedon för näringslivsgrupper/utskott och projektgrupper. Detta
genomfördes under Armada den 20 november.
JätteARG tillsammans med Akzo Nobel genomfördes i Tänndalen den 4-8 januari. Nya poster valdes.
Under våren genomfördes ett ARGaggedon för näringslivsgrupper under CHARM den 4 februari och
ett ARGaggedon för projektgrupper/kommittéer under LARM den 11 februari. Arrangemanget var
mycket uppskattat av både projektgrupperna och näringslivsgrupperna.
I maj genomfördes en utvecklingskonferens på THS. Representanter från 17 olika företag deltog under
en eftermiddag där vi diskuterade Mötet mellan studenter och företag, alumniverksamhet samt olika
aktörer på lärosätena som arbetar med näringslivsverksamhet.
JätteARG genomfördes tillsammans med Volvo Group och Vattenfall i Sigtuna 12- 13 juni.
STAFFAN OHLSSON
Näringslivsansvarig 2013/14

6.4.

Utbildningsansvariga (RUBIK)

Arbetet i RUBIK har under året fungerat väldigt väl. RUBIK hade 4 träffar under året då ett fick ställas
in på grund av sjukdom. Under hösten diskuterades Universitetskanslerämbetets utvärderingar väldigt
flitigt. Det har varit en stor samtalspunkt för alla träffar. Utöver det har verksamheten sett ut som
tidigare år.
RUBIK har under året diskuterat samarbetet väldigt mycket. Det känns inte som att samarbetet utnyttjas
maximalt utan begränsas till de inplanerade träffar som finns. Under året har det därför, med varierande
insats, jobbats med samarbetet. Målet är att försöka använda samarbetet mer regelbundet för hjälp och
stöd i det vanliga arbetet samt att agera som en kunskapskälla för varandra. Om RUBIK lyckas uppnå
det målet finns det mycket potential att bli bättre i sitt påverkansarbete.
DANIEL LUNDELL
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor 2013/14

6.5.

Studiesocialt ansvariga (STORK)

Arbetet i STORK, alltså RefTeC-organet för studiesocialt ansvariga, har under året präglats av främst tre
olika saker:
Hur mår teknologen
Från våra företrädare ärvde vi en halvfärdig undersökning, ”Hur mår teknologen”, och uppdraget att
slutföra denna och släppa en rapport. Arbetet med detta har gått trögt under året, men till slut fick THS
lite tid över, och satte sig ner och bara gjorde det. Rapporten behöver i skrivande stund några små
justeringar, och är sedan redo att släppas.
Diskussion om STORKs struktur
Under våra träffar med STORK har det visat sig finnas en någorlunda klar uppdelning mellan olika
studiesociala områden. Dessa motsvarar ungefär uppdelningen mellan vad Teknologkårens VKOs och
AktSam gör. Då organet främst varit till för erfarenhetsutbyte, har det visat sig svårt för exempelvis en
VKOs att närvara på ett möte, när alkohol- och engagemangsfrågor står på dagordningen. Vi
rekommenderade därför STORK 14/15 att dela upp sig i två subgrupper, som skulle träffas samtidigt
och på samma plats. De skulle dock ha parallella möten. Detta för att dels få den sociala biten, och
kunna hålla övergripande pass, men ändå få alla möten att kännas relevanta för alla.
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Erfarenhetsutbyte
Främst har STORK under året fungerat som ett erfarenhetsutbyte. Olika kårer är olika bra på olika
saker, och det har varit bra att kunna stjäla låna bra idéer från varandra. Dessutom är STORK-mötena
ganska naturliga tillfällen att komma bort lite från kåren, och få lite perspektiv, vilket kan vara bra för
heltidarnas mentala hälsa.
ERIK MOLIN
Vice Kårordförande för studiesociala frågor 2013/14

6.6.

Informationsansvariga (INFARK) 2013

INFARK har under året haft fem träffar: i Umeå, Linköping, kungl. huvudstaden, Lund samt slutligen i
Göteborg. Diskussionerna har kretsat kring skillnader i förutsättningar och arbetssätt mellan olika
studentkårer. Dessutom har vi genomfört överlämning i Stockholm då vi slog ihop grupperna TORK
och INFARK för att bilda en lite större diskussionsgrupp. Jag är mycket hoppfull inför kommande
läsårs samarbete. I och med att Teknologkåren i Luleås informationsansvarig blev heltidsarvoderad från
och med HT13 så går alla ledamöter i INFARK numera på heltid vilket avsevärt förenklar planeringen
av träffar.
Under årets senare möten diskuterades även möjligheterna till att marknadsföra RefTeC som
organisation och varumärke.
I samarbetet vill jag lyfta fram diskussioner kring tidningsarbete som särskilt givande. Jag tror att vår
nyvalda TORKare på Reftec kommer att finna mycket utbyte i arbetsgruppen.
JOHAN FÖRBERG
Informationsansvarig 2013

6.7.

Informationsansvariga (INFARK) VT14

Under vårterminen var det inte jättemycket aktivitet i INFARK/TORK. Av två planerade möten blev
ett av, samt ett skype-möte.
Träffen ägde rum i Linköping, och varade i 3 dagar. Under dessa tre dagar blev det en rundtur både på
campus i Linköping, samt i Norrköping. Vi diskuterade marknadsföring; vilka metoder som funkar bäst
på de olika campusen/universiteten, osv.
Vi gjorde även om och uppdaterade RefTeCs hemsida.
MARIA PERSSON
Informationsansvarig 2014

6.8.

Motagningsansvariga (MARK) HT13

Under 2012 fick MARK en nytändning vilket fortsatte under 2013. Framför allt har samarbetet skett
mellan THS, ChS, LinTek och Teknologkåren eftersom det är kårerna med mest liknande struktur.
Under hösten genomfördes några Skypemöten för att diskutera aktuella problem som uppstått i nära
anslutning till, under samt efter mottagningen. I oktober hölls också en MARK-träff i Göteborg, där
Teknologkåren tyvärr inte var representerad, då samarbetet under året utvärderades och överlämningen i
januari planerades.
Generellt har arbetet i MARK 2013 handlat mycket om på vilka områden vi skulle kunna påverka
gemensamt gentemot skolan, och det område som fick mest fokus i år blev utbildningar. Det
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diskuterades då vilka ansvarssteg som finns i respektive kårs nollningsstruktur och vilka utbildningar
som borde erbjudas till de olika stegen. Ett utkast togs fram under RefTeC-överlämningen som THS
utvecklat till en plan för deras organisation, och förhoppningsvis kan det leda till att Teknologkåren
också får ett liknande dokument i framtiden som bidrar till en mer genomtänkt utbildningsplan för de
engagerade i nollningen.
SOFIA BREHM
Nollegeneral 2013

6.9.

Motagningsansvariga (MARK) VT14

I MARK har vi pratat väldigt mycket om hur mottagningen går till på de olika stora tekniska
högskolorna. Detta har fungerat väldigt bra och man har fått extremt mycket utav detta
informationsutbyte. Det har diskuterats hur man jobbar med traditioner och olika problem som
exempelvis när ØPK har skrivit om nollningskontrakten för i år har vi tittat mycket på hur de gjort på
de andra skolorna. Vi har även kollat på de olika arbetsstrukturerna som vi haft och försökt optimera
vår arbetsbelastning och hjälpt varandra med sådana frågor.
Sammanfattningsvis så är MARK ett väldigt bra sätt att kunna få hjälp av människor som sitter i samma
position som en själv och som kan ge nya perspektiv på saker. De har även varit väldigt stöttande i
diskussionen om LTH:s policy som skett nu detta halvår.
ANNY ERIKSSON-BERNHOLTZ
Nollegeneral 2014

6.10. Övriga heltidare (SMURF)
I början av verksamhetsåret gjorde sittande Pedell samt en representant från Uppsala verkliga försök att
få ett SMURF som arbetade mer med varandra och som skulle fungera som ett forum där tankar och
idéer kunde utbytas kårer emellan. Tyvärr blev det aldrig något av detta då de andra kårerna inte ens
svarade på mailen som skickades ut.
Senare, i slutet av året, när det var RefTeC-överlämning i Uppsala var väl besvikelsen total då man insåg
att SMURF var detsamma som året innan och att inga egentliga försök att strukturera upp det hade
gjorts av värdkåren.
Utöver detta så blev vi några medlemmar fattigare i och med att THS representanter inte tyckte att de
borde vara med i SMURF och gick istället med en annan grupp som passade deras struktur av
verksamhet bättre.

ALEXANDRA SCHÖNBECK
Pedell 20.0 2013/14
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7. Funktionärer 2013/2014
I någon mening kan en hävda att det är medlemmarna som utgör Teknologkåren, vilket givetvis är sant.
Dock hade Teknologkåren inte varit något utan sina funktionärer vilka lägger ner ändlösa timmar för att
alla medlemmar ska ha en så bra och rolig studietid som det bara är möjligt. Här följer en
sammanställning över de som varit förtroendevalda under verksamhetsåret 2013/2014.

7.1.

Fullmäktige

7.1.1.

HT13

Talmanspresidie
Joel Andersson

Talman

F-sektionen

Sekreterare

F-sektionen

F-sektionen

Martin Persson

V-sektionen

Elaine Åhslund

A-sektionen

Nils Ahlgren

I-sektionen

Emma Malmström

I-sektionen

Nina Castor

F-sektionen

Erik Molin

F-sektionen

Oscar Abrahamsson

A-sektionen

Felicia Seemann

F-sektionen

Petter Starlander

K-sektionen

Gustav Seemann

F-sektionen

Rickard Möller

K-sektionen

Henrietta Mattsson

M-sektionen

Sara Gunnarsson

E-sektionen

Jacob Adamowicz

I-sektionen

Sara Mikaelsson

F-sektionen

Johan Engdahl

ING-sektionen

Sarah Rönnquist

M-sektionen

Lars Gustafsson

D-sektionen

Sofia Brehm

M-sektionen

Madelene Svensson

W-sektionen

Tobias Månsson

D-sektionen

Martin Edung

M-sektionen

Ida Gudrunsdotter

A-sektionen

Malin Pettersson

W-sektionen

Niklas Hjern

Anna Ekström
Ordinarie ledamöter
Christoffer Cronström

2013-07-01 – 2013-09-19
2013-07-01 – 2013-09-19

Zbigniew Packowski

ING-sektionen

2013-07-01 – 2013-09-19

Karin Yip

2013-07-01 – 2013-09-19

Daniel Almgren

K-sektionen

ING-sektionen

F-sektionen
2013-09-19 – 2013-12-31

Daniel Lundell

2013-09-19 – 2013-12-31

Suppleanter
Carl Frykman

E-sektionen

D-sektionen
2013-09-19 – 2013-12-31

Daniel Almgren

K-sektionen
2013-07-01 – 2013-09-19

Daniel Lundell

D-sektionen

Fia Johannessen

2013-07-01 – 2013-09-19

Gustav Orest Sällberg

D-sektionen
2013-07-01 – 2013-09-19

Verksamhetsberättelse

W-sektionen
2013-07-01 – 2013-09-19

Hampus Mauritzon

D-sektionen
2013-07-01 – 2013-09-19

48 (72)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/2014

Kårhuset Lund, 4 december 2014

Funktionärer 2013/2014

Karin Dammer

F-sektionen

Karin Yip

2013-07-01 – 2013-09-19

Mona Granbom

F-sektionen
2013-07-01 – 2013-09-19

ING-sektionen
2013-07-01 – 2013-09-19

7.1.2.

VT14

Talmanspresidie
Johan Förberg

Talman

F-sektionen

Nistiman Yilmaz

Sekreterare

F-sektionen

Ordinarie ledamöter
Oskar Appelberg

M-sektionen

Sara Mikaelsson

F-sektionen

Philip Dahlström

I-sektionen

Daniel Milve

F-sektionen

Elsa De Geer

F-sektionen

Erik Molin

F-sektionen

Oliver Flink

I-sektionen

Tobias Mörtlund

V-sektionen

Lars Gustafsson

D-sektionen

Oskar Nygren

A-sektionen

Erik Hansson

I-sektionen

Martin Persson

V-sektionen

Oskar Hansson

K-sektionen

Alexander Rundlöf

A-sektionen

Martina Jostrup

K-sektionen

Tilda Sandin

A-sektionen

Rasmus Kjellén

E-sektionen

Gustav Seemann

F-sektionen

Carolina Koronen

W-sektionen

Frida Sjöstedt

W-sektionen

Filippa de Laval

D-sektionen

Filip Thor

F-sektionen

Tobias Lundkvist

A-sektionen

Daniel Zahedi Ahrami

ING-sektionen

Linda Martinsson

W-sektionen

Pontus Akervall

I-sektionen

Emanuel Mettmann

A-sektionen

Suppleanter
Emelie Andersson

E-sektionen

Alexander Pieta
Theofanous

D-sektionen

Carl Göransson

I-sektionen

Niklas Hansson

F-sektionen

Fabian Gabrielsson

V-sektionen

Fredrik Åkerberg

D-sektionen

Erik Söderberg

F-sektionen

Kasper Ornstein
Mecklenburg

F-sektionen

2014-01-01 – 2014-02-10

7.2.

Valnämnden

7.2.1.

HT13

Joel Andersson

Tillförordnad Ordförande

F-sektionen

Omar Chaudry

Ledamot

K-sektionen

Sofia Brehm

Ledamot

M-sektionen

Dara Kader

Sektionsrepresentant

M-sektionen

Jonatan Ehn

Sektionsrepresentant

I-sektionen
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7.2.2.

VT14

Filippa de Laval

Ordförande

D-sektionen

Johan Förberg

Talman

F-sektionen

Viktor Öwall

Inspektor

Teknologkåren

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

Ledamot

F-sektionen

Carolina Sartorius

Ledamot

D-sektionen

Martina Jostrup

Ledamot

K-sektionen

7.3.

Valberedningen

7.3.1.

HT13

Karin Lindmark

Valberedningens ordförande

M-sektionen

Jonatan Ferm

Ledamot

F-sektionen

Martin Persson

Ledamot

V-sektionen

Daniel Sahlin

Ledamot

K-sektionen

2013-07-01 – 2013-11-05

Felicia Seemann

Ledamot

F-sektionen

2013-11-05 – 2013-12-31

Rasmus Kjellén

Ledamot

E-sektionen

2013-11-05 – 2013-12-13
7.3.2.

HT13

Caroline Vernet

Valberedningens ordförande

I-sektionen

Jacob Karlsson

Ledamot

I-sektionen

Petter Starlander

Ledamot

K-sektionen

Henrietta Mattsson

Ledamot

M-sektionen

Rasmus Kjellén

Ledamot

E-sektionen

2014-01-01 – 2014-04-09
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7.4.

Kårstyrelsen

Christoffer Cronström

Styrelsens ordförande

F-sektionen

Björn Hansson

Kårordförande

F-sektionen

Sara Gunnarsson

Ledamot

E-sektionen

Cecilia Fagerros

Ledamot

D-sektionen

Felix Mörée

Ledamot

F-sektionen

Cesar Ojeda

Ledamot

I-sektionen

Ebba Gröndahl

Ledamot

V-sektionen

Rickard Möller

Ledamot HT13

K-sektionen

Viktor Sturegård

Ledamot HT14

W-sektionen

Björn Hansson

Kårordförande

F-sektionen

Gabriel Persson

Generalsekreterare

W-sektionen

Daniel Lundell

Vice Kårordförande för
utbildningsfrågor
Vice Kårordförande för
internationella frågor HT13

D-sektionen

Rickard Möller

Vice Kårordförande för
internationella frågor VT14

K-sektionen

Erik Molin

Vice Kårordförande för
studiesociala frågor

F-sektionen

Staffan Ohlsson

Näringslivsansvarig

M-sektionen

Emilia Sterner

M-sektionen

Johan Förberg

Projektledare ARKAD
HT13
Projektledare ARKAD
VT14
Informationsansvarig HT13

Maria Persson

Informationsansvarig VT14

D-sektionen

Alexandra Schönbeck

Pedell 20.0

M-sektionen

Karin Dammer

Aktivitetssamordnare
HT13
Aktivitetssamordnare
HT13

F-sektionen

7.5.

Presidiet

Nistiman Yilmaz

Linnéa Gerhardsson

Nina Castor

7.6.

Informationsutskottet

7.6.1.

HT13

F-sektionen

F-sektionen
F-sektionen

F-sektionen

Johan Förberg

Informationsutskottets
ordförande

F-sektionen

Mathilda Thudin

Ledamot

M-sektionen

Riccard Andersson

Ledamot

F-sektionen
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Ivan Anagrius West
7.6.2.

Informationsutskottets
ordförande

D-sektionen

Arkivutskottet

Christoffer Cronström

7.8.

M-sektionen

VT14

Maria Persson

7.7.

Ledamot

Arkivutskottets ordförande

F-sektionen

KFS AB

Carl-Magnus Eriksson

Ordförande

Olov Petrén

Ledamot

Rasmus Kjellén

Ledamot samt
aktieägarrepresentant

E-sektionen

Magnus Örn Berg

Ledamot

F-sektionen

Tore Hägglund

Ledamot

Jacob Adamowicz

Ledamot

I-sektionen

Axel Andersson

Ledamot

W-sektionen

Björn Hansson

Suppleant

F-sektionen

7.9.

Utbildningsutskottet

Christian Lindgren

Utbildningsutskottets
ordförande

D-sektionen

Micaela Bortas

Utbildningsutskottets vice
ordförande

E-sektionen

Erik Molin

Diskriminerings- och
studenrandeskyddsombud

F-sektionen

Linn Svärd

Miljöombud

V-sektionen

7.9.1.

Arbetsgrupper

Strategigruppen
Daniel Lundell

Ordförande

D-sektionen

Sara Gunnarsson

Ledamot

E-sektionen

Mikael Novén

Ledamot

F-sektionen

Sara Mikaelsson

Ledamot

F-sektionen

Edward LinderothOlson
Kerstin Johnsson

Ledamot

D-sektionen

Ledamot

Dokt-sektionen

Adam Urga

Ledamot

E-sektionen
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Gemensamma Studierådet
Daniel Lundell

Ordförande

D-sektionen

Internationella Studierådet
Nistiman Yilmaz
Rickard Möller

Ordförande HT13
Ordförande VT14

F-sektionen
K-sektionen

Arbetsgruppen för Likabehandling
Erik Molin
Ordförande
7.9.2.

F-sektionen

Studeranderepresentanter

LTH:s styrelse
Rasmus Kjellén

Ordinarie

E-sektionen

Mikael Novén

Ordinarie

F-sektionen

Malin Jonsson

Ordinarie

Dokt-sektionen

Björn Hansson

Suppleant

F-sektionen

Daniel Lundell

Suppleant

D-sektionen

Kerstin Johnsson

Suppleant

Dokt-sektionen

Ordinarie

F-sektionen

Suppleant

F-sektionen

Ordinarie

E-sektionen

Sara Mikaelsson

Ordinarie

F-sektionen

Adam Urga

Ordinarie

E-sektionen

Daniel Lundell

Suppleant

D-sektionen

Erik Molin

Suppleant

F-sektionen

Nistiman Yilmaz

Suppleant

F-sektionen

LTH:s presidie
Björn Hansson
Erik Molin
Grundutbildningsberedningen
Rasmus Kjellén

2013-07-01 – 2013-12-31

Rickard Möller

Suppleant

K-sektionen

2014-01-01 – 2014-06-30

Forskningsberedningen
Kerstin Johnsson

Ordinarie

Dokt-sektionen

Malin Jonsson

Ordinarie

Dokt-sektionen

Christina Windmark

Ordinarie

Dokt-sektionen

Daniel Lundell

Suppleant

D-sektionen

Ordinarie

F-sektionen

Ordinarie

F-sektionen

Ordinarie

D-sektionen

Infrastrukturberedningen
Björn Hansson
Erik Molin
Utbildningsnämnd A
Alexander Pieta
Theofanous
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Ahmad Hamadeh
Sebastian Elm
Adam Urga

Ordinarie
2013-07-01 – 2013-12-31

Ordinarie

2014-01-01 – 2014-06-30

Ordinarie

ING-sektionen
E-sektionen
E-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Suppleant
2014-01-01 – 2014-06-30

Jens Elofsson

Suppleant

D-sektionen

Sebastian Mellström

Suppleant

E-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Utbildningsnämnd B
Sara Mikaelsson

Ordinarie

F-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Suppleant
Adam Risberg
Erik Molin

2014-01-01 – 2014-06-30

Ordinarie

2013-07-01 – 2013-12-31

Ordinarie

I-sektionen
F-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Nistiman Yilmaz

Ordinarie

F-sektionen

2014-01-01 – 2014-06-30

Matilda Hjälle

Ordinarie

F-sektionen

2014-01-01 – 2014-06-30

Ingrid Johansson
Inanna Lallerstedt

Suppleant
2013-07-01 – 2013-12-31

Suppleant

F-sektionen
I-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Ordinarie
2014-01-01 – 2014-06-30

Marcus Tornberg

Suppleant

F-sektionen

Utbildningsnämnd C
Sofia Carlson

Ordinarie

W-sektionen

Rickard Möller

Ordinarie

K-sektionen

Elin Eliasson
Mikaela Johannesson
Max Hammarfjord

2013-07-01 – 2013-12-31

Ordinarie

2014-01-01 – 2014-06-30

Ordinarie

2014-01-01 – 2014-06-30

Suppleant

V-sektionen
K-sektionen
K-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Albin Karlberg

Suppleant

V-sektionen

2014-01-01 – 2014-06-30

Oskar Hansson

Suppleant

K-sektionen

2014-01-01 – 2014-06-30

Utbildningsnämnd D
Emma Nilsson

Ordinarie

V-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Jakob Ebelin

Ordinarie

ING-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31
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Linus Mannervik
Magnus Persson
Ola Aurell
Erik Hjort

Ordinarie
2013-07-01 – 2013-12-31

Ordinarie

2014-01-01 – 2014-06-30

Ordinarie

2014-01-01 – 2014-06-30

Suppleant

A-sektionen
V-sektionen
ING-sektionen
ING-sektionen

2014-01-01 – 2014-06-30

Utbildningsnämnd E
Astrid Kvist

Ordinarie

M-sektionen

Simon Linge

Ordinarie

A-sektionen

Malin Kinnander

Ordinarie

M-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Jennifer Bengtsson
Carl-Johan Fredman
Sofia Pettersson Sparr
Sofie Tapper Jansson
Johanna Sjöberg
Julia Skäremo

Ordinarie
2013-07-01 – 2013-12-31

Ordinarie

2014-01-01 – 2014-06-30

Suppleant

2013-07-01 – 2013-12-31

Suppleant

2013-07-01 – 2013-12-31

Suppleant

2014-01-01 – 2014-06-30

Suppleant

A-sektionen
M-sektionen
M-sektionen
M-sektionen
M-sektionen
TM

2014-01-01 – 2014-06-30

Forskningsnämnd 1
Johan Simonsson

Ordinarie

Dokt-sektionen

2014-02-01 – 2014-06-30

Forskningsnämnd 3
Johanna Sörensen

Ordinarie

Institutionsstyrelsen för arkitektur och byggd
Anna Jonsson
Ordinarie

Dokt-sektionen
A-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Sandra Kopljar

Ordinarie

Dokt-sektionen

Kajsa Rasmussen

Ordinarie

Dokt-sektionen

Maria Rasmussen
Elin Karud

2013-07-01 – 2013-12-31

Ordinarie

2013-07-01 – 2013-12-31

Suppleant

Dokt-sektionen
A-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Institutionsstyrelsen för byggvetenskaper
Henrik Håkansson
Suppleant

M-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Institutionsstyrelsen för datavetenskap
Per Ahlbom
Ordinarie

D-sektionen

Markus Borg

Ordinarie

Dokt-sektionen

Oscar Elmqvist
Sandvik

Ordinarie

F-sektionen

Björn Lindqvist

Suppleant
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Niklas Fors

Suppleant

Institutionsstyrelsen för designvetenskaper
Malin Kinnander
Ordinarie
Erik Nordin

Ordinarie

Dokt-sektionen
M-sektionen
Dokt-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Karin Lundgren

Suppleant

Dokt-sektionen

Christoffer Rydenfält

Suppleant

Dokt-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Institutionsstyrelsen för EIT
Sara Gunnarsson

Ordinarie

E-sektionen

Ordinarie

D-sektionen

Ordinarie

F-sektionen

Henrik Persson

Ordinarie

Dokt-sektionen

Elsa De Geer

Suppleant

F-sektionen

Moah Christensen

Suppleant

Dokt-sektionen

Christian Hernvall
Fysiska institutionens styrelse
Sara Mikaelsson

Institutionsstyrelsen för immunteknologi
Erik Sönegård
Suppleant

W-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Institutionsstyrelsen för kemiteknik
Pia-Maria Bondesson
Ordinarie
Helena Svensson

Ordinarie

Dokt-sektionen
Dokt-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Josefin Henriksen

Suppleant

W-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Fredic Bauer

Suppleant

Dokt-sektionen

2014-01-01 – 2014-06-30

Anders Arkell

Suppleant

Dokt-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Ordinarie
2014-01-01 – 2014-06-30

Institutionsstyrelsen för livsmedelsteknik
Erik Börjesson
Ordinarie
Elin Johansson

Suppleant

Institutionsstyrelsen för maskinteknologi
Sofie Borre
Ordinarie

Dokt-sektionen
Dokt-sektionen
M-sektionen

Christina Windmark

Ordinarie

Dokt-sektionen

Hans Andersson

Suppleant

M-sektionen

Alexander Sallbring

Suppleant

M-sektionen

Matematikcentrums styrelse
Björn Linse

Ordinarie

F-sektionen
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Institutionsstyrelsen för mätteknik och industriell elektroteknik
Erica Håkansson
V-sektionen
Suppleant
2013-07-01 – 2013-12-31

Institutionsstyrelsen för reglerteknik
Karl Berntorp
Ordinarie
Jakob Jäderbo

Ordinarie

Dokt-sektionen
F-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Christian Hernvall

Suppleant

D-sektionen

Anders Mannesson

Suppleant

Dokt-sektionen

Kemiska institutionens styrelse
Nils Lenngren
Ordinarie

Dokt-sektionen

Cecilia Månsson

Suppleant

Dokt-sektionen

Ordinarie

Dokt-sektionen

Johan Fredriksson

Suppleant

Dokt-sektionen

Jacob Karlsson

Suppleant

I-sektionen

Matematikcentrums styrelse
Kerstin Johnsson

2013-07-01 – 2013-12-31

Institutionsstyrelsen för teknik och samhälle
Magdalena Hagbrand
Ordinarie
David Lindelöw

Ordinarie

V-sektionen
Dokt-sektionen

2014-01-01 – 2014-06-30

Malin Malmström

Ordinarie

V-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Ellinor Hallström

Ordinarie

Dokt-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Therese Berntdsson

Suppleant

V-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Alexandra Nikoleris

Suppleant

Dokt-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Jean Ryan

Suppleant

Dokt-sektionen

2013-10-03 – 2014-06-30

Institutionsstyrelsen för teknisk ekonomi och logistik
Linda Rundqwist
Ordinarie

M-sektionen

Sara Melin

Ordinarie

I-sektionen

Joakim Kembro

Ordinarie

Dokt-sektionen

2014-01-01 – 2014-06-30

Lina Johansson

Suppleant

Dokt-sektionen

2014-01-01 – 2014-06-30

Sebastian Persson

Suppleant

M-sektionen

Sofia Pettersson

Suppleant

I-sektionen

Institutionsstyrelsen för bygg och miljöteknologi
Johanna Sörensen
Ordinarie

Dokt-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31
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Julia Gramstrup
Christensen
Daniel Honfi

Ordinarie

V-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Suppleant

Dokt-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Oscar Leander

Suppleant

W-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Hanna Palmqvist

Suppleant

Dokt-sektionen

Programledning A
August Almqvist
Jansson

Ordinarie

A-sektionen

Ordinarie

A-sektionen

Ordinarie

K-sektionen

Erika Muscat
Programledning B/K
Marianne Koliana

2013-07-01 – 2013-12-31

Max Hammarfjord

Ordinarie

K-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Rickard Möller

Ordinarie

K-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Marianne Olofsson

Suppleant

K-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Mikaela Johannesson

Suppleant

K-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Programledning BME
Adam Urga

Ordinarie

E-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Johan Björck

Ordinarie

E-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Anna Olsson

Suppleant

E-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Morgan Ask

Suppleant

E-sektionen

Programledning C
Josefin Karlsson

Ordinarie

D-sektionen

Jens Elofsson

Ordinarie

D-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Sanne Bengtsson

Suppleant

D-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Programledning D
Alexander Pieta
Theofanous
Daniel Lundell
Carolina Sartorius
Gustav Orest Sällberg

Ordinarie

D-sektionen

Ordinarie
Suppleant
Suppleant

D-sektionen
D-sektionen
D-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Programledning Kinainriktningen
Thea Välemark
Ordinarie
Verksamhetsberättelse
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Linnea Åsman

Suppleant

E-sektionen

Programledning E
Thea Välemark

Ordinarie

E-sektionen

Morgan Ask

Ordinarie

E-sektionen

Kristina Hedin

Suppleant

E-sektionen

Nina Khayyami

Suppleant

E-sektionen

Programledning F
Sara Mikaelsson

Ordinarie

F-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Oscar Elmqvist
Sandvik
Martin Heyden

Suppleant

F-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Suppleant

F-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Programledning I
Inanna Lallerstedt

Ordinarie

I-sektionen

Johan Ekman

Ordinarie

I-sektionen

Albert Strömberg

Suppleant

I-sektionen

Programledning ID
Jennifer Bengtsson

Ordinarie

A-sektionen

Oscar Lundgren

Ordinarie

A-sektionen

Karl Jönsson

Suppleant

A-sektionen

Ingrid Allenback

Suppleant

A-sektionen

Ordinarie

V-sektionen

Programledning L
Emma Nilsson

2013-07-01 – 2013-12-31

Elin Svensson

Ordinarie

V-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Moa Chley

Suppleant

V-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Patrik Lundberg

Suppleant

V-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Malin Malmström

Suppleant

V-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Magdalena Hagbrand

Suppleant

V-sektionen

Magnus Persson

Suppleant

V-sektionen

Ordinarie

M-sektionen

Programledning M
Astrid Kvist

2013-07-01 – 2013-12-31

Sofia Pettersson Sparr

Suppleant

M-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Henrietta Mattsson

Suppleant

M-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31
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Erik Svantesson

Suppleant

M-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Malin Kinnander

Suppleant

M-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Programledning N
Johanna Nordlander

Ordinarie

F-sektionen

Calle Preger

Suppleant

F-sektionen

Karin Lovén

Suppleant

F-sektionen

Elin Turesson

Suppleant

F-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Tove Lagström

Suppleant

F-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Programledning Pi
Samuel Wiqvist

Ordinarie

F-sektionen

Julia Ripa

Ordinarie

F-sektionen

Linus Hammarlund

Suppleant

F-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Gabrielle Flood

Suppleant

F-sektionen

Petra Maretic

Suppleant

F-sektionen

Ola Wiebe

Suppleant

F-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Arwin Sohrabi

Suppleant

F-sektionen

Programledning V
Erica Håkansson

Ordinarie

V-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Programledning W
Sofia Carlson

Ordinarie

W-sektionen

Erik Sönegård

Ordinarie

W-sektionen

Manuela Stierna

Suppleant

W-sektionen

Tara Larsson

Suppleant

W-sektionen

Emil Winquist

Suppleant

W-sektionen

CAS-representant i arbetsgruppen för forskarutbildningsfrågor på Kemiska institutionen
Karin Holmqvist
Ordinarie
Dokt-sektionen
CMPS-representant i arbetsgruppen för forskarutbildningsfrågor på Kemiska institutionen
Risto Cukalevski
Ordinarie
Dokt-sektionen
CMPS-representant i doktorandrådet på Kemiska institutionen
Cecilia Månsson
Ordinarie
Dokt-sektionen
CAS-representant i doktorandrådet på Kemiska institutionen
Karin Holmqvist
Ordinarie
Victor Abrahamsson
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Representant i CAS enhetsråd på Kemiska institutionen
Victor Abrahamsson
Ordinarie

Dokt-sektionen

Kristoffer Petersson

Ordinarie

Dokt-sektionen

Karin Holmqvist

Ordinarie

Dokt-sektionen

Representant i CMPS enhetsråd på Kemiska institutionen
Oskar Aurelius
Ordinarie

Dokt-sektionen

Gudrun Rutsdottir

Ordinarie

Dokt-sektionen

Cecilia Månsson

Suppleant

Dokt-sektionen

Representant i jämställdhets- och likabehandlingsgruppen på Kemiska institutionen
Kristoffer Petersson
Ordinarie
Dokt-sektionen
Representant i husstyrelsen på Kemiska institutionen
Aboma Merdasa
Ordinarie

Dokt-sektionen

Representant i beredningsgruppen för forskarutbildning på Matematikcentrum
Tony Stillfjord
Ordinarie
Dokt-sektionen
Kerstin Johnsson

Ordinarie

Dokt-sektionen

Representant i Matematiska bibliotekets styrgrupp på Matematikcentrum
Martin Jönsson
Ordinarie
Dokt-sektionen
Representant i Arbetsgruppen för fördelning av jämställdhetspengar på Matematikcentrum
Sebastian Farås
Ordinarie
Dokt-sektionen
Ledamot Karriärnämnden
Rasmus Kjellén
Mattias Karlsson

Ordinarie

E-sektionen

Ordinarie

I-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Ledamot Rekryteringsnämnden
Niklas Gustafsson
Ordinarie
Marina Nyman

2013-07-01 – 2013-12-31

Ordinarie

V-sektionen
V-sektionen

2013-07-01 – 2013-12-31

Teknologkårens representant i Universitetskollegiet
Björn Hansson
Ordinarie

F-sektionen

Teknologkårens delegater till SFS-Fum
Sara Gunnarsson
Ordinarie

E-sektionen

Micaela Bortas

Ordinarie

E-sektionen

Mikael Novén

Ordinarie

F-sektionen

Rickard Möller

Ordinarie

K-sektionen

Samuel Butler

Ordinarie

K-sektionen

Erik Molin

Ordinarie

F-sektionen

BEST:s ordförande

F-sektionen

7.10. BEST
Ellen Persson
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Johanna Guth

Ledamot

V-sektionen

Kristin Davidsson

Ledamot

F-sektionen

Therese Do

Ledamot

M-sektionen

Jan Karlsson

Ledamot

D-sektionen

Marcus Nilsson

Ledamot

V-sektionen

Henrik Normann

Ledamot

D-sektionen

2014-05-01 – 2014-06-30

Gustav Ticander

Ledamot

V-sektionen

David Kindstrand

Ledamot

W-sektionen

Veronika Smisovska

Ledamot

W-sektionen

Oskar Eriksson

Ledamot

F-sektionen

2014-02-01 – 2014-06-30

Christian Weijsenburg

Ledamot

M-sektionen

David Kinsella

Ledamot

V-sektionen

2014-05-01 – 2014-06-30

Lovisa Josefsson
Patrik Vavika Hansson
Rikard Fogelholm

Ledamot
2014-02-01 – 2014-06-30

M-sektionen

Ledamot

D-sektionen

Ledamot

V-sektionen

2014-02-01 – 2014-06-30

Andreas Ahlqvist

Ledamot

M-sektionen

2014-02-01 – 2014-06-30

7.11. Arbetsmarknadsutskottet
7.11.1. TLTH Näringsliv

Staffan Ohlsson

Ordförande

M-sektionen

Oscar Sönnergren

Ledamot

E-sektionen

Anita Tran

Ledamot

F-sektionen

Johan Gadde

Ledamot

M-sektionen

Aram Olvbo

Ledamot

I-sektionen

Robel Samson

Ledamot

M-sektionen

Marcus Hilliges

Ledamot

E-sektionen

Morten Rosén

Ledamot

I-sektionen

Kevin Utjés

Ledamot

I-sektionen

Louise Sjöholm

Ledamot

F-sektionen

Carl-Johan Jörnland

Ledamot

V-sektionen

Henric Helgesson

Ledamot

K-sektionen

Kristian Berg

Ledamot

D-sektionen

Hack Stiernblad

Ledamot

E-sektionen

Richard Luong

Ledamot

I-sektionen
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7.11.2. ARKAD HT13

Projektgruppen
Emilia Sterner

M-sektionen

Lisa Nordmark

M-sektionen

Pontus Lundmark

I-sektionen

Jacob Thysell

V-sektionen

Richard Luong

I-sektionen

Kent Ngo

M-sektionen

Josefine Carlsson

I-sektionen

Anders Haulin

F-sektionen

Sara Gunnarsson

M-sektionen

Rasmus Sulander

V-sektionen

Tobias Lindberg

F-sektionen

Tobias Månsson

D-sektionen

Helena Nyman

M-sektionen

Fabian Gabrielsson

V-sektionen

Anna Lindberg

I-sektionen

Sara Eliasson

M-sektionen

Emma Nilsson

V-sektionen

Lukas Leander

D-sektionen

Lars Nyström

D-sektionen

Chefer
Christoffer Smith

V-sektionen

Anna von Krusenstierna K-sektionen
Ebba Eriksson

I-sektionen

William Rosengren

E-sektionen

Rasmus Johnsson

M-sektionen

Josefin Andersson

I-sektionen

Anna Dahlström

W-sektionen

Jessica Sundberg

V-sektionen

Anita Tran

F-sektionen

Josefine Eliasson

M-sektionen

Martin Ascard

M-sektionen

Jasmine Johansson

I-sektionen

Cazandra Olsérius

V-sektionen

Malin Riddarström

F-sektionen

Markus Falkvall

W-sektionen

Louise Laurenius

F-sektionen
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Simon Tikkanen Jönn

V-sektionen

Malin Sandström

V-sektionen

Filip Eliasson

K-sektionen

Pernilla Agné

I-sektionen

Anna Johansson

V-sektionen

Felix Geuken

I-sektionen

Robin Hjerén

M-sektionen

Ylva Teleman

F-sektionen

Tobias Claesson

D-sektionen

Catarina Sörensen

D-sektionen

Linnéa Gerhardsson

F-sektionen

David Arnesson

I-sektionen

Mathilda Thudin

M-sektionen

7.11.3. ARKAD VT14

Projektgruppen
Linnéa Gerhardsson

F-sektionen

Victoria Schönauer

I-sektionen

Jessica Sundberg

V-sektionen

Peter Sjöström

I-sektionen

Sofiane Tekfi

F-sektionen

Frida Olofsson

V-sektionen

Olof Jansson

E-sektionen

Pernilla Agné

I-sektionen

Kajsa Andersson

I-sektionen

Line Wänglund Forsberg V-sektionen
Karin Dammer

E-sektionen

Anna Johansson

V-sektionen

Anita Tran

F-sektionen

Jacob Arvidsson

D-sektionen

Martin Müller

K-sektionen

Jacob Karlsson

I-sektionen

Åsa Pålsson

A-sektionen

Aron Söderling

D-sektionen

7.11.4. IAESTE

Madeleine Serenhov
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Emil Ljungberg

Ledamot

Torkel Loman

Ledamot

Henrik Rydin

Ledamot

Rebecca Jenryd

Ledamot

Daniel Forsman

Ledamot

Ida Ångbäck

Ledamot

Elin Niklason

Ledamot

Eric Larsen

Ledamot

Anisa Zigaf

Ledamot

Sandra L. Ralph

Ledamot

Amanda Hyll-Nilsson

Ledamot

Fanny Lundkvist

Ledamot

Elin Nilsson

Ledamot

Johan Svensson

Ledamot

Jens Bodelsson

Ledamot

7.12. Aktivitetsutskottet
7.12.1. HT13

Karin Dammer

Aktivitetsutskottets
ordförande

F-sektionen

Ylva Jonasson

Sångarstridsgeneral

E-sektionen

Nina Castor

Aktivitetsutskottets
ordförande

F-sektionen

David Efraim
Gustavsson

Sångarstridsgeneral

F-sektionen

Rasmus Kjellén

Jubileumsbalsansvarig

E-sektionen

Erika Björck

Pubförman

I-sektionen

Sara Fredriksson

Pubförman

V-sektionen

Björn Sanders

Pubförman

I-sektionen

Arvid Svahn

Pubförman

V-sektionen

Elsa Hallin

Pubförman

K-sektionen

Cecilia Olsson

Pubförman

I-sektionen

Simon Lundegard

Pubförman

K-sektionen

Isabell Magnusson

Pubförman

V-sektionen

Maja Olsson

Pubförman

M-sektionen

Elin Nyberg

Pubförman

V-sektionen

Maja Lundberg

Pubförman

V-sektionen

7.12.2. VT14
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Darja Lind

Pubförman

V-sektionen

Gustav Nyström

Pubförman

I-sektionen

Jonas Rasmusson

F1 Röj Boss

F-sektionen

Anny ErikssonBernholtz

F1 Röjare

F-sektionen

Nina Castor

F1 Röjare

F-sektionen

Björn Nilsson

F1 Röjare

F-sektionen

Joakim Hembrink

F1 Röjare

D-sektionen

Elias Brange

F1 Röjare

F-sektionen

Charles Mäkelä

F1 Röjare

V-sektionen

Marcus Peterson

F1 Röjare

F-sektionen

Linus Blomgren

F1 Röjare

F-sektionen

Ola Kanje

F1 Röjare

E-sektionen

7.12.3. F1 Röj

7.13. Nollningsutskottet
7.13.1. HT13

Sofia Brehm

Nollegeneral

M-sektionen

Anny ErikssonBernholtz

Nolleøverste

F-sektionen

Niklas Ingemansson

Nolleøverste

M-sektionen

Alexine Wirén

Nolleøverste

V-sektionen

Fanny Åkerlundh

Nolleøverste

V-sektionen

Felix Mörée

Nolleøverste

F-sektionen

Gustav Seemann

Nolleøverste

F-sektionen

Albert Strömberg

Nolleøverste

I-sektionen

Elisabeth Johansson

Nolleøverste

K-sektionen

Marianne Koliana

Nolleøverste

K-sektionen

Emma Holmberg
Ohlsson

Nolleøverste

D-sektionen

Louise Hauzenberger

Nolleøverste

D-sektionen

Natalija Karabasevic

Nolleøverste

A-sektionen

Kristoffer Benne

Nolleøverste

A-sektionen

William Rosengren

Nolleøverste

E-sektionen

Dara Kader

Nolleøverste

M-sektionen

Linnéa Thörnqvist

Nolleøverste

K-sektionen

Viktor Nybom

Nolleøverste

E-sektionen
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7.13.2. VT14

Anny ErikssonBernholtz

Nolleøgeneral

F-sektionen

Linnéa Thörnqvist

Vice Nollegeneral

K-sektionen

Hugo Hjertén

Nolleøverste

E-sektionen

Hanna Scheibenflug

Nolleøverste

F-sektionen

Charles Mekälä

Nolleøverste

V-sektionen

Marcus Peterson

Nolleøverste

F-sektionen

Hanna Wilander

Nolleøverste

M-sektionen

Marie Petersen

Nolleøverste

V-sektionen

Nistiman Yilmaz

Nolleøverste

F-sektionen

Lars Gustafson
Astrid Sundström

Nolleøverste
Nolleøverste

D-sektionen
K-sektionen

Anders Persson

Nolleøverste

E-sektionen

Oskar Jönsson

Nolleøverste

D-sektionen

Jessica Lundström

Nolleøverste

V-sektionen

Sandra Olsson

Nolleøverste

D-sektionen

Magdalena Sandung

Nolleøverste

E-sektionen

Erik Molin

Nolleøverste

F-sektionen

John Alvén

Nolleøverste

M-sektionen

7.14. Husutskottet
Alexandra Schönbeck

Husutskottets ordförande

M-sektionen

Victor Nybom

Ledamot

E-sektionen

Lina Brodén

Ledamot

F-sektionen

”Kedge”

Ledamot

E-sektionen

Christer Andersson

Ledamot

D-sektionen

Lars Gustafsson

Rullechef

D-sektionen

Ylva Teleman

Kårhusservice förvaltare

F-sektionen

Josefine Eliasson

Superintendent

M-sektionen

Sara Gunnarsson

Superintendent

M-sektionen

7.15. Idrottsutskottet
Oliver Sänneskog

Idrottsutskottets ordförande

I-sektionen

2014-02-10 – 2014-06-30
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7.16. Sektionsordföranden
7.16.1. HT13

Linus Hammarlund

F-sektionen

Johan Westerlund

E-sektionen

Henrietta Mattsson

M-sektionen

Sebastian Andersson
Olivecrona

V-sektionen

Tobias Lundkvist

A-sektionen

My Lundvall

K-sektionen

Philip Holgersson

D-sektionen

Kerstin Johnsson

Dokt-sektionen

Henrik Lund

ING-sektionen

Frida Sjöstedt

W-sektionen

Johan Ekman

I-sektionen

7.16.2. VT14

Johan Andersson

F-sektionen

Elin Bonnevier

E-sektionen

Henrik Håkansson

M-sektionen

Adam Andersson

V-sektionen

Isabelle Easterling

A-sektionen

Erik Bergman

K-sektionen

Josefin Karlsson

D-sektionen

Kerstin Johnsson

Dokt-sektionen

Anton Hyllstam

ING-sektionen

Arvid Rensfeldt

W-sektionen

Johan Ekman

I-sektionen
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Stadgeändringar

8. Stadgeändringar
FM 6 2013 - §16 Motion angående uppdatering av stadgar på grund av kårstatusansökan

Under mötet beslutades
att
under §1:2 "Ändamål" ändra lydelsen: "Kåren har som ändamål att främja medlemmarnas studier och
utbildning, de tekniska vetenskapernas studium samt vad därmed äger sammanhang. Kåren drivs utan vinstintresse."
till
"Kåren har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna vid
högskolan (4 kap 9 §§ Högskolelagen 1992:1434). Kåren har som ändamål att främja medlemmarnas studier och
utbildning, de tekniska vetenskapernas studium samt vad därmed äger sammanhang. Kåren drivs utan vinstintresse."
att
under §2:2 "Definitioner" ändra lydelsen: " Ordinarie medlem är den som är student vid Lunds Tekniska
Högskola (tekniska fakulteten vid Lunds Universitet) och dessutom har avlagt medlemsavgift till Kåren. Hedersmedlem
utses av Fullmäktige med minst 9/10 av samtliga avgivna röster. Förslag till val av hedersmedlem kan framställas av
minst 30 medlemmar, kårstyrelsen, DÄR eller Inspektor. Förslag skall vara presidiet tillhanda senast 10 läsdagar före
sammanträdet. Som stödmedlem äger alla rätt att ansöka. Ansökan om inträde görs skriftligen till kårstyrelsen.
Ordinarie medlem som ej längre studerar vid LTH övergår till att bli passiv medlem.
Student vid LTH räknas den som uppfyller något av följande: * Är programterminsregistrerad vid något av LTH:s
program.
* Är kursregistrerad vid någon kurs som är inrättad av LTH.
* Har registrerat studieuppehåll i maximalt fyra terminer tillbaka på något av LTH:s program.
* Under aktuell termin blivit nyantagen som doktorand vid något av LTH:s forskarutbildningsämnen.
* Under aktuell eller föregående termin haft aktivitet som doktorand vid något av LTH:s forskningsämnen.
* De som gjort avbrott på sina studier ingår inte i fallen ovan. Som registrering godtas förstagångsregistrering,
fortsättningsregistrering och omregistrering".
till
"Ordinarie medlem är den som är student vid Lunds Tekniska Högskola (tekniska fakulteten vid Lunds Universitet)
och dessutom har avlagt medlemsavgift till Kåren. Hedersmedlem utses av Fullmäktige med minst 9/10 av samtliga
avgivna röster. Förslag till val av hedersmedlem kan framställas av minst 30 medlemmar, kårstyrelsen, DÄR eller
Inspektor. Förslag skall vara presidiet tillhanda senast 10 läsdagar före sammanträdet. Som stödmedlem äger alla rätt att
ansöka. Ansökan om inträde görs skriftligen till kårstyrelsen. Ordinarie medlem som ej längre studerar vid LTH övergår
till att bli passiv medlem.
Student vid LTH räknas den som uppfyller något av följande:
* Är registrerad på utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskningsnivå inom Lunds Tekniska Högskola
(tekniska fakulteten vid Lunds universitet) samt övrig utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskningsnivå som
kvalitetssäkras av Lunds Tekniska Högskola.
* Har registrerat studieuppehåll i maximalt fyra terminer tillbaka på något av LTH:s program.
* Under aktuell termin blivit nyantagen som doktorand vid något av LTH:s forskarutbildningsämnen.
* Under aktuell eller föregående termin haft aktivitet som doktorand vid något av LTH:s forskningsämnen.
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* De som gjort avbrott på sina studier ingår inte i fallen ovan. Som registrering godtas förstagångsregistrering,
fortsättningsregistrering och omregistrering".
FM 6 2013 – §17 Motion angående sektionsordningen i stadgan

Under mötet beslutades
att
på samtliga ställen där det förekommer ändra "Sektionen för arkitektur inom TLTH" till "Sektionen
för Arkitektur och industridesign inom TLTH"
att

på samtliga ställen där det förekommer ändra från "Ing-sektionen" till "ING-sektionen"

att

under § 15.1 "Definition" ändra lydelsen:

"Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH, W-sektionen;
Sektionen för Industriell ekonomi inom TLTH, I-sektionen;
Doktorandsektionen inom TLTH, Dokt-sektionen, samt
Ingenjörssektionen inom TLTH, Ing-sektionen."
till
"Doktorandsektionen inom TLTH, Dokt-sektionen;
Ingenjörssektionen inom TLTH, ING-sektionen;
Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH, W-sektionen, samt
Sektionen för Industriell ekonomi inom TLTH, I-sektionen."
att

under § 15.2 "Medlem av respektive sektion är som följer" ändra lydelsen:

"h) medlem av Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:
1) Civilingenjörsprogrammet i Ekosystemteknik
2) Mastersprogrammet Water Resources
i) medlem av Sektionen för Industriell ekonomi inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:
1) Civilingenjörsprogrammet i Industiell ekonomi
j) Medlem av Ingenjörssektionen inom TLTH är kårmedlem, som studerar vid Lunds Tekniska Högskola i Helsingborg
k) Medlem av Doktorandsektionen inom TLTH är kårmedlem. som bedriver forskarstudier på LTH."
till
"h) Medlem av Doktorandsektionen inom TLTH är kårmedlem. som bedriver forskarstudier på LTH.
i) Medlem av Ingenjörssektionen inom TLTH är kårmedlem, som studerar vid Lunds Tekniska Högskola i Helsingborg
h) medlem av Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:
1) Civilingenjörsprogrammet i Ekosystemteknik
2) Mastersprogrammet Water Resources
i) medlem av Sektionen för Industriell ekonomi inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:
1) Civilingenjörsprogrammet i Industiell ekonomi"
att

under § 18.2.1 "Sektionernas färger och symboler" ändra lydelsen:

"Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH (W-sektionen) turkos Sigge
Sektionen för Industriell ekonomi inom TLTH (I-sektionen) vinröd Isbjörn
Doktorandsektionen inom TLTH (Dokt-sektionen) silver Dr And
Ingenjörssektionen inom TLTH (Ing-sektionen) mörkblå Rune Andreasson"
till
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"Doktorandsektionen inom TLTH (Dokt-sektionen) silver Dr And
Ingenjörssektionen inom TLTH (ING-sektionen) mörkblå Rune Andreasson
Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH (W-sektionen) turkos Sigge
Sektionen för Industriell ekonomi inom TLTH (I-sektionen) vinröd Isbjörn"
FM10 2013 - § 16 Motion angående sektionstillhörigheten av mastersprogrammen vid LTH

Under mötet beslutades
att
under § 16:2 Medlemmar d) medlem av Sektionen för Väg- och Vattenbyggnad inom TLTH är
kårmedlem som studerar vid: lägga till följande punkt
5) Mastersprogrammet Fire Safety Engineering
att
under § 16:2 Medlemmar e) medlem av Sektionen för Arkitektur inom TLTH är kårmedlem som
studerar vid: lägga till följande punkter
3) Mastersprogrammet Sustainable Urban Design
4) Mastersprogrammet Industrial Design
att
under § 16:2 Medlemmar f) medlem av Sektionen för Kemi- och Bioteknik inom TLTH är
kårmedlem som studerar vid: lägga till följande punkter
4) Mastersprogrammet Food Technology and Nutrition
5) Mastersprogrammet Food Innovation and Product Design
att
under § 16:2 Medlemmar g) medlem av Sektionen för Datateknik inom TLTH är kårmedlem
som studerar vid: lägga till följande punkt
3) Mastersprogrammet Wireless Communication
att
under § 16:2 Medlemmar h) medlem av Sektionen för Ekosystemteknik inom TLTH är
kårmedlem som studerar vid: lägga till följande punkter
3) Mastersprogrammet Environmental Sciences, Policy and Management
4) Mastersprogrammet Environmental Management and Policy
att
under § 16:2 Medlemmar ändra lydelsen: ”j) medlem av Ingenjörssektionen inom TLTH är
kårmedlem, som studerar vid Lunds Tekniska Högskola i Helsingborg:” till följande
j) medlem av Ingenjörssektionen inom TLTH är kårmedlem som studerar vid:
1) Lunds Tekniska Högskola i Helsingborg
2) Masterprogrammet Energy-Efficient and Environmental Building Design
FM10 2013 - §19 Proposition angående Mötesordförande i kårstyrelsen

Under mötet beslutades
att
under § 6:10 Kallelse ändra lydelsen: ”Kårordförande kallar till Kårstyrelsens sammanträde.”
till
”Kårordförande eller Mötesordförande kallar till Kårstyrelsens sammanträde.”
att

under § 6:7 Förhandlingsledare lägga till lydelsen: ”Mötesordförande skall ej vara Kårordförande.”
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FM10 2013 - §20 Motion angående flytt av ValFM

Under mötet beslutades
att
under § 5:9 Sammanträden ändra lydelsen: ”Utöver dessa sammanträden skall ett valfullmäktige hållas
senast i maj.”
till
”Utöver dessa sammanträden skall ett valfullmäktige hållas senast i mars månad.”
FM10 2013 - §21 Motion angående Teknologkårens organ

Under mötet beslutades
att
under § 3.7 Redaktionella organ ersätta lydelsen med:
”De redaktionella organen är följande:
a) av Fullmäktige enligt kapitel 15 inrättade organ, samt
b) av Fullmäktige inrättade organ under Kårstyrelsen”
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