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MOTION ANGÅENDE INFÖRANDE AV TALMANSKOLEGIUM (sic)
Vi talmän lever ett ensamt liv. Tillsammans med våra sekreterare är vi dömda till en tillvaro bestående
av idel formalia och byråkrati.
Det minsta man kan begära är en smula erfarenhetsutbyte med sina gelikar.
Eftersom styrelsen nyligen beviljade skapandet av ett ARKIVARIEKOLLEGIUM, yrkar jag på
Att 1 ett talmanskollegium, sammankallat av TLTHs talman , införes
Att 2 kollegiet består av samtliga LTHs talmän samt adjungerar deras ev. sekreterare
Att 3 för Kollegiet avsätta erforderlig fikabudget

Johan Förberg
TLTHs Talman

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion: Alumnimedlem i Teknologkåren vid LTH
Malmö, 18 september 2014
Alumniföreningen vid TLTH

Motion: Alumnimedlem i Teknologkåren vid LTH
Bakgrund
Teknologkårens Alumniförening, Alumniföreningen vid TLTH, är ett ideellt, fristående, socialt nätverk för
alla som studerat, är i slutet på sina studier, doktorerar eller jobbar på LTH. Syftet med föreningen är att
erbjuda ett brett utbud av sociala och karriärfrämjande aktiviteter, såväl programspecifika som för hela
LTH. Vi är även sammankallande för Kårens alumniekollegie.
Föreningen består i korthet av en styrelse på sju personer som väljs på kalenderår. Mer information
finner du på www.alumniforeningen.se, där du även kan läsa om vilka aktiviteter vi genomför.
Det mest jämförbara alternativet till Alumniföreningen är för närvarande att LTH, genom LU, har en
hemsida som kallas ”alumninätverk”. Detta nätverk innebär i praktiken att man efter examen har
möjlighet att få emailutskick periodvis med nyheter. Detta kostar inget, men är också väldigt begränsat
till antalet sociala aktiviteter. LTH har även uttryckligen sagt att de inte ämnar genomföra några
aktiviteter för alumner regelbundet – de har varken tid eller ekonomiska resurser för detta.

Syfte
För närvarande förlorar de flesta av TLTHs medlemmar kontakten med Teknologkåren, och framförallt
sektionen, efter avslutade studier. Detta är synd för både dem och för de studenter som är kvar, som får
mindre kontakt med näringslivet än vad de hade kunnat få. Det är också en klar nackdel för
Teknologkåren som förlorar värdefulla resurser.
I dagsläget saknar Teknologkåren tydliga strukturer och processer för alumniverksamhet. Det finns
exempelvis ingen definition på vad en alumn är enligt Kårens styrdokument och alumniverksamhet är
något som i många år har hanterats av Näringslivsansvarig – dock har brist på tid och resurser gjort att
Näringslivsansvarig oftast fått prioritera andra åtaganden än alumniverksamhet.
Under våra regelbundna möten med sektionerna, genom alumnikollegiet, har vi uppmärksammat stort
intresse för att bredda alumniverksamheten generellt på LTH. Många sektioner efterfrågar
mentorsverksamhet, företagskvällar, alumnipubkvällar och generellt mer kontakt med näringslivet. Vi
ser även bland Alumniföreningens medlemmar att det finns ett intresse att ge tillbaka till studentvärlden.
Det är väldigt tråkigt att Teknologkåren idag har sådan begränsad möjlighet att tillfredsställa detta,
speciellt eftersom engagerade alumner:
•
•
•
•

Har kunskap, erfarenhet och kontakter som kan hjälpa Teknologkåren,
Är superba förebilder för nuvarande studenter och ofta kan hjälpa dem med första steget i
karriären,
Talar för Teknologkåren på sina företag och i andra organisationer, samt
Har tillbringat fem (eller fler) år på LTH och vid Teknologkåren, och gärna vill fortsätta hålla
den kontakten.

Kontakt:
Webb:
Facebook:

styrelsen@alumniforeningen.se
www.alumniforeningen.se
www.fb.com/AlumniforeningenTLTH

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion: Alumnimedlem i Teknologkåren vid LTH
Malmö, 18 september 2014
Alumniföreningen vid TLTH

Handling
Alumniföreningen vill därför gärna fördjupa sitt samarbete med Kåren och med det förbättra
kontaktytan mellan nuvarande studenter och alumner. Vi vill att alumniverksamhet ska bli en naturlig
del i Kårens verksamhet och att alla examinerade studenter på LTH ska vilja bli TLTH-alumner.
För att detta ska kunna genomföras måste Kårens styrdokument uppdateras, så att det tydligt beskrivs
vad en alumn är och vad det innebär att vara alumn.
Vårt förslag är att en alumn vid Teknologkåren definieras som en medlem i Alumniföreningen vid
TLTH. Förutsättningarna för att bli alumnimedlem vid Teknologkåren blir således att medlemmen:
•
•

Har varit, men inte längre är, ordinarie medlem i Teknologkåren vid LTH, samt
Är medlem i Alumniföreningen vid TLTH, enligt stadgarna i denna förening

Tillsammans med denna definition, föreslår vi även att medlemskapet ”passiv medlem” tas bort.

Förslag
Alumniföreningen yrkar därför på
att

i Kårens stadga, ändra punkt §2:1 Medlemskap
från:
Det finns fyra former av medlemskap i Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH): ordinarie
medlem, hedersmedlem, stödmedlem och passiv medlem.
till:
Det finns fem former av medlemskap i Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (TLTH): ordinarie
medlem, hedersmedlem, stödmedlem, passiv medlem och alumnimedlem.

att

i Kårens stadga, under punkt §2:2 Definitioner, efter följande stycke: ”Ordinarie medlem som
ej…”, lägga till:
Alumnimedlem är den som uppfyller följande:
•
Har varit, men inte längre är, ordinarie medlem i Teknologkåren vid LTH, samt
•
Är medlem i Alumniföreningen vid TLTH, enligt stadgarna i denna förening

att

i Kårens stadga, under punkt §2:3 Skyldigheter, efter sista stycket lägga till:
Alumnimedlem är skyldig:
att
iaktta Kårens stadgar och reglemente, samt
att
iaktta Alumniföreningen vid TLTH’s styrdokument

Kontakt:
Webb:
Facebook:

styrelsen@alumniforeningen.se
www.alumniforeningen.se
www.fb.com/AlumniforeningenTLTH

FULLMÄKTIGEHANDLING
Motion: Alumnimedlem i Teknologkåren vid LTH
Malmö, 18 september 2014
Alumniföreningen vid TLTH

att

i Kårens stadga, under punkt §2:6 Utträde, ändra följande text:
”Stödmedlems utträde sker när denne slutar betala årsavgiften, passiv medlems utträde sker när denna
meddelar kårstyrelsen skriftligen om sitt utträde”
till:
”Stödmedlems utträde sker när denne slutar betala årsavgiften, passiv medlems utträde sker när denna
meddelar kårstyrelsen skriftligen om sitt utträde. Alumnimedlems utträde sker när denne inte
längre är medlem i Alumniföreningen vid TLTH.”

ALUMNIFÖRENINGEN VID TEKNOLOGKÅREN VID LTH, genom

Erik Iveroth

Kontakt:
Webb:
Facebook:

styrelsen@alumniforeningen.se
www.alumniforeningen.se
www.fb.com/AlumniforeningenTLTH

STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 16 september 2014
Rickard Möller VKOi

Diskussionsunderlag angående
internationalisering på sektioner
Bakgrund

Som tidigare presenterats är ca 11 % av alla studenter vid LTH internationella. Vi har på
Kåren centralt börjat ta tag i de olika problemområden som finns med att alla våra studenter
inte talar det svenska språket och kommer ifrån olika bakgrunder. En
internationaliseringspolicy har skickats upp till fullmäktige och vi har en verksamhetsplan
med mål att den information som vi skickar ut skall vara förstålig för alla våra medlemmar
och att vi skall öka deltagandet av internationella studenter på våra event.
Allt detta är väldigt bra, men vi kan som kår fortfarande göra mer.
Ett stort problem som dock kvarstår är att Kåren centralt inte kan ta hand om alla
internationella studenter. Kåren centralt förlitar sig på sina sektioner och att de skall förse
huvuddelen av studenterna med aktiviteter och event som de vill ha. Kåren centralt har inte
en sådan organisation som kan ta emot den volymen av studenter. Vi måste se till att våra
sektioner tar hand om de internationella studenterna och ser efter deras intressen.
Ansvaret för att utbildningsbevaka mastersprogrammen ligger på sektionerna med VKOi
som huvudansvarig från kåren. Detta har inte gått in i sektionerna och rutiner för detta
saknas. De flesta kurser på ett mastersprogram utvärderas redan då de delas med
specialiseringarna. Kurskedjan samt de problem som kan finnas inom ett program med
många olika nationaliteter och akademisk bakgrund bör utvärderas.

Förslag
Jag skulle gärna vilja ha styrelsens input och åsikter vad gäller problematiken med att försöka
få alla sektioner att ta hand om sina internationella studenter. Samt se till att alla sektioner
gör detta på ett bra sätt.
På vilka sätt tycker vi att det är bra/strategiskt att påverka sektionerna. Och vilka krav kan vi
ställa?
I tjänsten,

RICKARD MÖLLER,
VKOi
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STYRELSEHANDLING
Diskussionpunkt ang Riktlinger till
Internationaliseringspolicy

Kårhuset Lund, 29 september 2014
Jacob Adamowicz, Styrelsen ordförandet

Diskussionspunkt ang riktlinjer till
internationaliseringspolicy
Bakgrund
På FM6 godkändes Internationaliseringspolicyn och styrelsen fick i uppdrag att arbeta fram
riktlinjer.

Förslag
Styrelsen bör diskutera arbetssätt och utgångspunkt för framtagandet av riktlinjerna.

I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,

Styrelsens ordförande 14/15
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STYRELSEHANDLING
Diskussionspunkt ang. Delegationsordningen

Kårhuset Lund, 29 september 2014
Daniel Lundell, Ledamot Kårstyrelsen
2014/15

Diskussionspunkt ang.
Delegationsordningen
Bakgrund
På FM6 klubbades den nya delegationsordningen. Styrelsen har fått i uppdrag att revidera
styrdokumenten för att inkludera delegationsordningen. Detta arbete ska vara utför till FM7.
Problemet är idag styrdokumenten. Det finns motsägningar inom styrdokumenten som inte
går att reda ut i en handvändning. Det mest relevanta att förändra för att inkludera
delegationsordningen är Reglementet. Det kommer kräva en stor översyn och en del oklara
motiveringar för att få in delegationsordningen. Det är ett väldigt stort arbete som
förmodligen kommer att förändras med den stundande revidering av styrdokumenten.
Dock kan vi inte ha två stycken styrdokument som står emot varandra. Jag hittar dock ingen
bra lösning för att på ett enkelt sätt föra in delegationsordningen.
Hur vill styrelsen tackla ovanstående problem? Ska vi lägga ner tiden som krävs för att göra
en stor revision? Hur ska vi jobba med delegationsordningen om den inte förs in i de andra
styrdokumenten?
I tjänsten,

DANIEL LUNDELL,
Ledamot Kårstyrelsen 2014/15

Motion angående XXXX
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