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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Kårhuset Lund, 14 juli 2015
Jacob Adamowicz, Styrelsens ordförande

S4 14/15

§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Daniel Lundell till mötessekreterare.

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Linus Hammarlund till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll

Protokollet föreslås vara klart för justering den 5 november och justerat den 11
november.
§15

Dessa handlingar finns bland handlingarna till S2.

Möte
S2 13/14

Beslut
Civilingenjörsringen

Uppdraget
Jacob Adamowicz

Redovisas
S4 14/15

S3 13/14

Funktionärsregister

Linus Hammarlund

S6 14/15

S7 13/14

Mål och vision

Sara Gunnarsson

S8 14/15

S8 13/14

Arbetsgrupp för
organisationsutveckling 3.0

Björn Hansson
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S2 14/15

Arbetsgruppen för tack 4.0

Elin Nordahl

12 december 2014

S3 14/15

Riktlinjer för
Internationaliseringspolicyn.

Linn Svärd
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Kårstyrelsen tjänst, dag som ovan

JACOB ADAMOWICZ
Styrelsens ordförande 14/15
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STYRELSEHANDLING

Per Capsulam-beslut – Proposition ang
Alumniförning

Kårhuset Lund, 16 september, 2014
Jacob Adamowicz, Styrelsens Ordförande

Per Capsulam- Proposition ang
Alumniföreningen
Bakgrund

Under S3 tog Styrelsen beslutet att skicka upp en rapport angående Alumniföreningen till
Fullmäktigemöte 7. Arbetsgruppen som tillsattes producerade istället en proposition till
Fullmäktige. Eftersom Styrelsen inte hade möjlighet att sammanträda innan handlingsstoppet
för att ta ett beslut togs ett Per Capsulam-beslut.

Beslut

Styrelsen beslutade
att

bifalla arbetsgruppens förslag: Proposition ang Alumniföreningen.

Bilaga 1.2 Proposition ang Alumniföreningen .
I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,
Styyrelsens Ordförande 14/15

Per Capsulam-beslut - Proposition ang
Alumniförning
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 29 september 2014
Nina Castor, Aktivitetssamordnare

Heltidarrapport – Aktivitetssamordnare
Perioden 140901 - 140930

”Detta är jag stolt över!”

Jag är stolt över att ha överlevt nollningen utan större men, det var väldigt kul men mer
tidskrävande än vad jag trodde från början.

Nämn tre saker som har gått bra
•

•
•

Det gick bra att gyckla på sektionernas sittningar, förhoppningsvis har vi visat att Heltidarna
finns och kan ha kul!
Familjen Addams evenemanget gick väldigt bra, det var kul att kunna bjuda medlemmarna på
det.
Jag har samordnat det första mötet med socialt ansvariga på de olika Lundakårerna vilket gick
bra och ledde till bra utbyte.

Nämn en sak som gått mindre bra
Den andra Puben Puben blev inställd på grund av brist på jobbare vilket var trist.

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?

Kommer inte på något förutom teknikansvarig som jag skrev om förra mötet, har dock fått
in en intressent.

Vad kommer att hända den kommande
månaden?

Kommer att vara två Puben Puben samt en oktoberfest i samarbete med alumniföreningen
om serveringstillståndet blir godkänt. Miljöförvaltningen kommer också i månaden så då
kommer jag och Christian gå runt med dem i huset. Jag ska även iväg till Göteborg på
STARK träff med Reftec.

Verksamhetsplanen

Jag har tagit upp punkterna på verksamhetsplanen med kollegierna och de är med på att vara med i delar av
diskussionerna.
Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 29 september 2014
Nina Castor, Aktivitetssamordnare

Projektuppföljning
•

•
•
•
•
•

Jubileum – Jubileumsbalen har stängt sin ansökan för marskalker och kommer snart upp med den
nya hemsidan samt information om anmälan och annat.
Sångarstrid – Sångarstridsgeneralen har snart möte med edilen på AF och han har även startat
upp samarbete med Näringslivsgruppen. Nu har också alla sektioner utom en en
Sångarstridsförman.
F1 Röj – F1Röjarna löder plan och planerar detaljer inför höstens evenemang.
Puben Puben – En pub har varit vilken blev väldigt lyckad, tyvärr blev en inställd men vi ser fram
emot två till innan läsperioden är slut!
Nyårsbalen – Nu är Balmästaren invald och har startat sitt arbete, det är även upplagt ett event
på facebook. I år firar vi in det nya året på borgen!
Pubrunda – Sex- och AktUkollegiet sätter snart igång planeringen av nästa pubrunda som
antagligen blir av den 2e december.

Frågor till styrelsen?

Finns det något som du undrar eller som du tycker att styrelsen borde veta?

Med vänlig hälsning,

NINA CASTOR,
Aktivitetssamordnare

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 14 oktober 2014
Anny Eriksson-Bernholtz, Nollegeneral

Deltidarrapport – Nollegeneral
Perioden 08/30 till 09/30

”Detta är jag stolt över!”
Nollningen, min vice och phösen.

Nämn tre saker som har gått bra
Intersektionella samarbetet under nollningen.

Första mötet om nollningspolicyn verkade gå väldigt bra (får hoppas att det fortsätter i samma spår!).
Nollningen totalt sett har nog gått bra.

Nämn en sak som gått mindre bra

Vissa delar av utskottet. Hade velat kunna prata med de mer individuellt och hjälpa dem mer, vissa hade
verkligen behövt det, men jag har inte tid.

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?

Utvärdera mitt utskott och min post, och sedan förändra  Men det vet jag att jag sagt
innan!

Vad kommer att hända den kommande
månaden?

ÖPK-möten, utvärderingar, skrivande av ny policy, förhoppningsvis en utvärdering av Nollegeneralsposten.

Verksamhetsplanen
Mycket utvärderingar.

Projektuppföljning

Nollning, snart avslutat. Bara SKYMNING kvar.
Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 14 oktober 2014
Anny Eriksson-Bernholtz, Nollegeneral

Frågor till styrelsen?
Vet inte.

Med vänlig hälsning,

ANNY ERIKSSON-BERNHOLTZ,
Nollegeneral

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 14 oktober 2014
Micaela Bortas, Vice Kårordförande
studiesocialt ansvar

Heltidarrapport – VKOs
Perioden 140905 - 140930

”Detta är jag stolt över!”
•

•

Har haft väldigt lyckade kollegiemöten och fått mycket bra feedback på dessa.
Studenterna verkar känna att de får ut mycket av mötena och vill engagera mig i
deras arbete samt att de verkar känna förtroende för mig och mitt arbete på Kåren.
Fick ihop gasque-spex i sista stund och har visa upp/”marknadsfört” heltidarna vid
flera tillfällen. Tog mer tid än väntat men med lyckat resultat. Blivit god vän med
rimlexikon.com. Oklart om jag är stolt över detta dock.

Nämn tre saker som har gått bra

Har blivit kontaktad på flera håll av studenter som vill ha hjälp med likabehandlingsarbetet
på deras respektive sektion. Känns kul att få förtroendet men det är också stora och ibland
väldigt känsliga frågor som landar på mitt skrivbord. Finns helt klart mycket att göra ute på
sektionerna. Bra att det kommer upp och att jag blir kontaktad dock.
Har fått kontakt med kårens miljöombud som är supertaggad på att börja arbeta både på
kåren och ute på sektionerna. Vi kommer ha kontinuerliga möten och han kommer bolla alla
sina idéer med mig. Kul! Snart har vi kanske sopsortering i gasque-köket och ekologiskt kaffe
på hela campus.
Har fått ihop ett första utkast på en likabehandlingsplan. Förhoppningsvis är denna klar
inom kort och jag kommer lyfta den på ett JäLM-möte (Jämlikhet Likabehandling och
Mångfalds) efter godkännande av Likabehandlingskollegiet.

Nämn en sak som gått mindre bra

En remiss och klagomålshantering höll helt på att falla mellan stolarna då vi inte tydligt
klargjorde vem som faktiskt skulle svara på den. Ett sista-minuten ryck resulterade dock i att
ett svar kom in i tid. Får inte hända igen då remisser är och ska vara högprioriterat.

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?

Tycker det är bra med frekventa styrelsemöten och styrelsen känns överlag väldigt tillgänglig.
Alltså inget i dagsläget.

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 14 oktober 2014
Micaela Bortas, Vice Kårordförande
studiesocialt ansvar

Vad kommer att hända den kommande
månaden?
•
•
•
•

Utbildningar – Rättighetslistan och Centrala Studerandeskyddsombuds-utbildningen
Workshop – Arbetsmiljö. Annordnad för alla Lunds studerandeskyddsombud m.fl.
REFTEC-möte, Chalmers Göteborg. Fokus på studiemiljö och skyddsombud
Ska försöka lära skyddsombuden allt om skyddsrondsprotokoll samt hålla i en
övning om detta

Kan jag inte allt om arbetsmiljö om 1 månad så har någonting gått väldigt fel.

Verksamhetsplanen

Har hittat en tid där alla engagerade i mina VP-punkter kan ses på så nu kan jag äntligen
komma igång med arbetet i VP-grupperna. Har även deltagit mycket i andras VP-punkter.
Upplever att upplägget med hela verksamhetsplanen öppnar upp för mycket feedback, hjälp
och kontinuitet.

Projektuppföljning

Andrar kårer i Lund verkar vara intresserade av att engagera sig i #heltsjukt och vi har satt
SRKår (som ännu inte startats upp riktigt än) på att ha detta som första projekt. Kanske en
arbetsgrupp med syfte att uppmärksamma problemet i kampanjen startar upp inom kort med
representanter från flera kårer i Lund. Vore väldigt roligt!

Frågor till styrelsen

Med vänlig hälsning,

MICAELA BORTAS,
Vice Kårordförande studiesocialt ansvar

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 1 oktober 2014
Linnéa Gerhardsson, Projektledare för
ARKADt

Heltidarrapport – Projektledare ARKAD
Perioden 20140901 - 20140930

”Detta är jag stolt över!”
Jag är väldigt stolt över min projektgrupp och att de verkligen anstränger sig för att årets
ARKAD ska bli det bästa någonsin och att de peppar och uppmuntrar varandra och alltid
har nära till skratt. Det är dem som gör mitt jobb roligt.

Nämn tre saker som har gått bra
HSP-dagen då våra huvudsamarbetspartners Sweco var här och höll i aktiviteter och lunch
för projektgruppen flöt på smidigt och var väldigt trevlig! Den fungerade också bra som ett
startskott för arbetet under hösten och resulterad i att projektgruppen blev mer produktiva
och fick svar på många frågor.
Individuella möten med projektgruppen. Jag har under de senaste veckorna haft individuella
möten med alla i min projektgrupp, något som jag känner har gett väldigt mycket för mig
som projektledare. Jag har via mötena fått en ännu bättre bild av hur projektgruppen
upplever arbetet, och har dessutom fått väldigt mycket feedback, något som jag tycker är
väldigt viktigt och utvecklande. Jag känner verkligen att mötena har gjort stor skillnad för
mig, och jag är också väldigt glad över att alla faktiskt trivs i gruppen och tycker att det är
kul!
Det generella arbetet i projektgruppen tycker jag går väldigt bra. Projektgruppen tar stort
ansvar och arbetar på väldigt bra även om det periodvis är väldigt stressigt och alla har
väldigt mycket att göra just nu. Det känns otroligt skönt för mig att de är så pass
självständiga och att jag inte känner att jag behöver lägga mig i särskilt mycket.

Nämn en sak som gått mindre bra
Jag känner att jag arbetar väldigt mycket, kanske för mycket, och att jag har svårt att koppla
bort ARKAD även när jag har fritid. Jag arbetar ofta kvällar och i och med att det har varit
mycket representation på nollningen på helger och kvällar så har det inneburit väldigt lite
ledig tid. Jag tycker att det är väldigt roligt, men känner mig också väldigt stressad.

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?
Jag tror inte att ni kan göra så mycket för att underlätta mer än att bara vara ett stöd. Jag är
väldigt tacksam för ert stöd i budgetrevideringen 
Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 1 oktober 2014
Linnéa Gerhardsson, Projektledare för
ARKADt

Vad kommer att hända den kommande
månaden?
Nästkommande månad kommer innebära väldigt mycket arbete för mig. Vi kommer att ha
vårat första event med McKinsey på torsdag, följt av ett lunchföredrag med Swec den 14/10,
och sedan kommer det i princip att rulla på med events som bygger upp till ARKAD, med
undantag för tentaveckan och veckan innan det. Nästa månad kommer även att innebära
mycket marknadsföring av bland annat ARKAD Awards (nominera gärna duktiga människor
ex er själva, man kan vinna 15 000 kr ), appen, katalogen, eventsen, själva mässan,
eftersläppet till gasquen och mycket mer. I projektgruppen kommer vi att fokusera mycket
på praktiska frågor och planeringen av dagarna innan och under mässan, och jag kommer att
lägga mycket fokus på att förbereda dem så bra som möjligt. Vi kommer även att avsluta
värdrekryteringen och ha en värdkickoff den 15 okt.

Verksamhetsplanen
Då jag inte har någon egen del i verksamhetsplanen som jag är ansvarig för så har jag inte en
lika drivande roll i arbetet med verksamhetsplanen som många andra heltidare. Jag har därför
inte någon plan för arbetet med verksamhetsplanen utan sitter mest med i de delgrupper för
arbetet som jag har valt att vara med i.

Projektuppföljning
Avslutade projekt:




Fullständig anmälan från företag.
Startat upp MässIKK.
Individuella möten med projektgruppen

Pågående projekt:







Sista informationen till katalogen
Planering av mässförberedelser för projektgruppen
En mindre teambuilding för projektgruppen 11 okt
Gästande högskolors besök på ARKAD
Värdrekrytering
Planering av värdkickoff 15 okt

Frågor till styrelsen
Vill ni gå på ARKAD-gasquen? 

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 1 oktober 2014
Linnéa Gerhardsson, Projektledare för
ARKADt

Med vänlig hälsning,
LINNÉA GERHARDSSON,

Projektledare ARKAD

Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 9 oktober 2014
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Perioden 140907 - 140930

Att jag har varit i Helsingborg och träffat INGare i genomsnitt en gång i veckan sen
terminen började!

Varför har detta gått bra?
Mer informell kontakt med LTH – Det är många heltidare som träffar folk på LTH och
diskuterar olika saker som är utöver de ordinarie mötena. Vi har haft fika med heltidare och
LTH:s ledning. Sektionsordförande ska presentera sina sektioner för ledningen på LTH. Det
är många saker som bidrar till att det är ett bra samarbete.
Medarbetarsamtalen – Precis som sist så tycker jag att det har varit givande samtal med
samtliga heltidare/ deltidare. Detta är något som såklart pågår kontinuerligt hela tiden men
vill ändå trycka på att det är något viktigt och att jag tycker att det har gått bra den senaste
månaden också.
Bli tryggare med media – Kanske för tidigt att säga efter bara två intervjuer men känns ändå
som att det har blivit en bra relation med Lundagård som är de som ringt än så länge. Även
att jag numera har en dialog med pressansvarig på LTH och även ska träffa pressansvarig för
LU känns bra.

Varför har detta gått mindre bra?
Att hitta tid att skriva heltidarrapport.

Inte just nu.

Kollegier, utskott, projekt, stora kommande frågor
Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 9 oktober 2014
Sara Gunnarsson, Kårordförande

Möten med ordförandekollegiet varannan vecka, omgång tre av medarbetarsamtal, KORKträff på Chalmers, styrelsemöte och årsstämma med KFS, arbetsgivarfrågor, mösskiphte,
arbeta med nollningspolicyn, tentamat, LUS ting, presentation av sektionsstyrelser för LTH.

Plan för kommande arbete och nyckeltal
Inte sammankallande för någon punkt men har börjat jobba med de grupper som jag sitter
med i och har lite saker att kolla upp tillsammans med Elin för att få underlag till
nästkommande möten inom Ekonomidelen.

Lista över pågående och avslutade projekt
Avslutade:
-

Medarbetarsamtal 2

Pågående:
-

Inspektorstavlor (i mängder)

-

Inspektorsinstallation

-

Uppdatera anställningskontrakt, löneförhandlingar och andra arbetsgivarfrågor

-

Utvärdera kanslisttjänsten

-

TLTH/LTH avtalet

-

Nollningspolicy

-

Medarbetarsamtal 3

Finns det något som du undrar eller som du tycker att styrelsen borde veta?
Inte just nu.

Med vänlig hälsning,

SARA GUNNARSSON,
Kårordförande
Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 6 oktober 2014
Erik Alstersjö, Näringslivsansvarig_

Heltidarrapport – Näringslivsansvarig
Perioden 2014-09-04 - 2014-09-30

”Detta är jag stolt över!”
Jag är stolt över att ha kickat igång utskottet med allt vad det innebär, samt att ha planerat en
kickoff med dessa (den sker den 3 oktober).

Nämn tre saker som har gått bra
Haft Sandvik på besök och de var mycket nöjda med uppslutningen kring deras tält på campus
Utbildningen av alla nya i sektionernas, och mitt, utskott
Haft ett bra första möte med Annika Olsson, vicerektor, och fått en bra kontakt där vi ska jobba
gemensamt.

Nämn en sak som gått mindre bra
Jag skulle haft en trailer med ett företag stående utanför Kårhuset (23-25 september) men företaget dök inte
upp alls och min kontaktperson hänvisade mig till andra personer som jag aldrig fått uppgifter till. Här
skulle jag kanske haft mer kontakt inför eventet.

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?
Det är skönt att kunna bolla med styrelsen eller någon styrelsemedlem kring vissa frågor. Detta tycker jag
har fungerat bra med Jacob och Daniel under sommaren men kanske går lika bra att göra med annan
styrelsemedlem?

Vad kommer att hända den kommande
månaden?
Jag har sparkat igång utskottet och de kommer därför starta sitt arbete. Mitt fokus ligger i att stödja de i
deras arbete och få igång de ordentligt. Dessutom ska jag ha flera företag varav två stora lastbilar på campus
samt något lunchföredrag. Utöver det kommer en deltävling Teknik-SM hållas i gemensamt med Sveriges
Ingenjörer. Som tidigare nämnt kommer vi

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 6 oktober 2014
Erik Alstersjö, Näringslivsansvarig_

Verksamhetsplanen
Arbetet med verksamhetsplanen är igång

Projektuppföljning
Pågående:
Flera företag till campus
Kickoff med utskottet

Avslutade projekt:
IKK-utbildning

Frågor till styrelsen?
Inga frågor just nu

Med vänlig hälsning,

ERIK ALSTERSJÖ,
Näringslivsansvarig

Styrelsehandling
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 14 oktober 2014
Alexander Pieta Theofanous, Vice
kårordförande för utbildningsfrågor

Heltidarrapport – VKOu
Perioden 140905 - 140930

”Detta är jag stolt över!”
Ett lyckat första SRX-möte! Det var många nya som seniora studierådsordförande som
nämnde att mötet var givande. Det var lite krystat och småtyst i början (bortsett från mina
monologer) men mot slutet av mötet så var de självgående.

Nämn tre saker som har gått bra
1.) Äntligen tagit tummen ur röven och kallat (samt haft) några inledande VP-möten. Mycket
inspiration och konkreta åtgärdsplaner har producerats.
2.) FUUCK har äntligen skickats ut!
3.) Dialogerna med institutionen för designvetenskaper har lett till många givande möten.

Nämn en sak som gått mindre bra
Effektiviseringen av arbetsflödet. Den senaste tiden känns det som om jag har möten
konstant. Jag spenderar mer tid på möten än något annat. Luckorna i schemat fylls av
löpande verksamhet och ibland så hinner man med något konkret kopplat till VP:n. Det är
otroligt tröttsamt, fysiskt och psykiskt, att hantera alla möten eftersom de leder till åtgärder
som måste eller bör göras ganska omgående.
Det jag lärde mig förra månaden var att jag måste prioritera bättre, effektivisera och lära mig
vilka förväntningar som jag har på mig själv men även vad organisation förväntar sig av mig.
Således så har jag struntat i väldigt många inaktuella eller borderline-icke-VKOu-iga
åtaganden. Men det jag har kvar, eller det jag har fått nu är mycket det med.
Med andra ord: Det enda som hindrar mig från att göra mitt jobb är att göra mitt jobb. Man
kan få för mycket av det goda och jag anser att jag går på för många möten. Det är inga
onödiga möten jag går på. De enda mötena där jag känner ”jag har inget här att göra” är de
kopplade till forskningen. Däremot så förhåller jag mig ganska passiv på de andra mötena
eftersom jag inte är tillräcklig insatt i diskussionsämnena. Inte tillräcklig insatt eftersom jag
inte haft tid att sätta mig in i ämnena. Helt enkelt så spenderas tiden mellan mötena att
förbereda inför mötena, men eftersom det är så många möten så blir jag aldrig riktigt
förberedd. Kort och gott: Jag får inte mycket ”vettigt” gjort trots att jag har stora luckor i
schemat.
Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 14 oktober 2014
Alexander Pieta Theofanous, Vice
kårordförande för utbildningsfrågor

Finns det någonting som styrelsen kan
göra för att underlätta ditt arbete?
Jag tror att min intuition eller magkänsla i en hel del sakfrågor hade kunnat förbättras eller
slipats (som i sin tur hade lett till mindre mötesförberedelser och en mindre passiv hållning
på möten) om jag hade kunnat få en crash course rörande kopplingen mellan SOUP:en
relaterar och de ställningstaganden jag kan ställas inför på exempelvis LUSOK men även
presidiemöte.
Ett konkret exempel som berör min problematik är det som nyligen skrevs i sydsvenskan
(http://www.sydsvenskan.se/asikter/positiv-diskriminering-ar-inte-battre-an-negativ--manmaste-satta-kvalitet-fram/) och LUS svar på den skrivelsen (Bifogat längst ner i detta
dokument). Anledningarna till ett svar är/var:
1.)

LUS driver hela tiden på LU att de ska göra något åt
jämlikhets/jämställdhetsaspekten.

2.)

Ett svar kan innebära fler erbjudanden om att få yttra sig i frågan.
Om inget annat så har LUS/vi en ingång till sydsvenskan.

3.)

I artikeln (länkad ovan) så kritiseras det arbete som är den föreslagna
vägen som LUS stöttat internt inte minst via universitetsstyrelsen (US), LG och
rektors ledningsråd.

LUS svar på debattartikeln är att LUS stödjer LU:s åtgärder, vilket i sin tur innebär att LUS
stödjer att de 10 nästa kallade professorerna ska vara av kvinnligt kön. Den här frågan har
varit aktuell i både LUSOK men diskuterades livligast om på universitetsstyrelseförmötet
som hölls den 18/9. Den allmänna inställningen var negativ men pragmatisk i frågan om
kvotering. Inte tillräckligt starka åtgärder har gjorts, vi behöver något kontroversiellt för att
både väcka diskussion men även för att något rent praktiskt görs. Jag stödjer varken
personligen eller som representant av kåren (punkt 8 under kapitel 4: ”att kvotering eller positiv
särbehandling inte ska förekomma i antagningsprocesser.”) kvotering men samtidigt så ansåg jag
(personligen) att denna åtgärd hade lyft tillräckligt många ögonbryn för att något
konstruktivt resultat hade kunnat uppnås. Just därför ställde jag mig inte emot denna
påtryckning under LUS/US-mötena.
När den ursprungliga (länkad ovan) artikeln publicerades så var LUS snabbt på fötterna och
bad LUS-representanterna att komma med förslag på ett svar till artikeln. Ur en rent
principiell ståndpunkt så ställde sig TLTH:s ledningsgrupp (KO och VKO-erna (mig
inräknat)) positiva till den ursprungliga artikeln och ansåg att LUS svar gick stick i stäv mot
SOUP:en.
Det köper jag – men jag tillät mig själv att vara pragmatisk i detta fall. Så, om man ska
komprimera allt jag skrivit ovan så undrar jag hur slaviskt och religiöst SOUP:en ska
efterföljas. Om vi nu avser att hålla SOUP:en helig så bör den förankras, förklaras och
anpassas så att vi som faktiskt använder den som underlag kan, utan tvivel, använda den rätt.
Jag har lärt mig av denna upplevelse att min magkänsla inte är synkroniserad med SOUP:en
eftersom jag tillät mig själv att avvika ifrån den. Som resultat av detta så förväntar jag mig en
lämplig bestraffning, alternativt en tydlig redogörelse för hur jag ska hantera SOUP:en
framöver.
Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 14 oktober 2014
Alexander Pieta Theofanous, Vice
kårordförande för utbildningsfrågor

Vad kommer att hända den kommande
månaden?
CEQ-utbildning
Föreläsning om rättighetslistan
UNX-möte
Uppdatera mailinglistor
Rekrytera till SrKår
RUBIK i Linköping
Kirra en deal med KFS rörande marknadsföring och subventionering av utbytesspegater
Fika med LTH:s ledning
Strategigruppsmöte
Konferens med institutionen för designvetenskaper

Verksamhetsplanen
Testade, i startskedet, med att ha korta möten. Tanken var att jag skulle hålla i många, täta,
ofta återkommande möten a la 30 minuter styck. Det sket sig ganska fort. Längre möten
visade sig vara mer givande. Givande på så sätt att man inser att det finns många olika sätt att
tolka ett delmål på en mening men även att det genererar mycket arbete.
Projektplaner har ej skrivits än, eftersom det har varit för svårt att hitta mötestider som
passar alla. Eftersom jag har ansvar för 8 stycken VP-punkter samt är involverad i 3 stycken
utöver mitt ansvarsområde så har det varit svårt att sammanställa alla anteckningar. Eftersom
mötena behandlar ganska tunga och viktiga ämnesområden så känns det överflödigt att
skriva en projektplan fören dess ämnade innehåll är helt sammanställt.

Projektuppföljning
Kartläggning av HBG (kopplat till VP)
Vilka organisationer finns lokalt (via LUS)? Vad gör dessa organisationer?
Sammanställ svaret på dessa frågor och presentera för ING
Kartläggning av LTH (kopplat till VP)
Vilka organ där vi har påverkansmöjligheter finns? Hur utnyttjas dessa? Vad är
organens representanters uppfattning om vad organen är till för? Sammanställ
svaret på dessa frågor och använd som underlag för
studeranderepresentanthandbok/UUU och överlämningar

Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 14 oktober 2014
Alexander Pieta Theofanous, Vice
kårordförande för utbildningsfrågor

Frågor till styrelsen?
Är ni kursombud för de kurser ni läser och varför inte?

Med vänlig hälsning,
ALEXANDER PIETA THEOFANOUS,
Vice Kårordförande för utbildningsfrågor

Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 30 september 2014
Elin Nordahl, Generalsekreterare

Perioden 140901 - 140930

Jag är stolt över att vi som heltidargrupp har lyckats ta oss igenom nollningen på ett bra sätt
och att vi lyckats hålla vår arbetsplats fin för vår och våra anställdas skull!

Jag har dragit igång alla tre kollegier och haft ett första möte där vi diskuterat vad vi kan få ut
av ett samarbete och bestämt datum för resterande möten under hösten.
Vi har representerat och visat upp kåren, vilket jag upplever har gått bra. Dels har jag deltagit
i kårkamper och andra events samt representerat på olika Nollegasquer. Jag hjälpte också till
att handla och laga mat inför lunchföredrag om kårens verksamhet.
Jag har presenterat budgetrevidering för styrelsen och fullmäktige, och båda gick bra.

Något som gick mindre bra var att det endast dök up tre personer på första
pengakollegiemötet. Det var väldigt tråkigt, och jag håller tummarna för att det dyker upp
fler på nästa möte så att utbytet blir större.

Nej, inte i nuläget.

Arbetet med verksamhetsplanen har ännu inte kommit igång. Så nästa månad prioriteras att
komma igång med detta arbete. Jag kommer att jobba med att teckna en försäkring för
kårhusservice som gäller när de jobbar. Jag kommer annars att fortsätta med mer löpande
arbete kopplat både kopplat till nollningen och vanligt för att så snabbt som möjligt avsluta
denna månad. Under oktober kommer VORK till Lund för att hålla möte, så jag kommer
lägga lite tid på att planera inför det.

Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 30 september 2014
Elin Nordahl, Generalsekreterare

Jag har inte börjat arbeta med verksamhetsplanen. Vi ha möten inbokade för att börja
strukturera upp mål och tillvägagångssätt, vilket är första steget.

Avslutade projekt:
Starta kollegier
Pågående projekt:
Byta bokföringsprogram
Starta arbetet med verksamhetsplanen
Försäkring Kårhusservice
Planera VORK i Lund
Fixa ny kaffekokare!

Nej, inte i nuläget.

Med vänlig hälsning,

ELIN NORDAHL,
Generalsekreterare

Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 2 oktober 2014
Christian Hernvall, Pedell 21.0

Perioden 140907 - 141002

Jag har överlevt nollningen! =)

De nya tentaborden har kommit!
Jag ligger nästan helt i fas med det löpande arbetet.
De katastrofer som inträffat har lösts väldigt bra till slut och väldigt mycket på grund av den
hjälp jag fått av kollegor och vänner.

De nya tentaborden går sönder ganska lätt. =(

Inte vad jag vet för tillfället. Linus har varit till stor hjälp vad gäller att komma igång med
VP:n. Hoppas på fortsatt engagemang!

Jag kommer att hålla mitt första utskottsmöte med HUT.
Arbetet med VP:n drar igång på riktigt efter S-festen. Linus har gjort doodles till möte.
Jag ska kalla till kollegiemöte.

Corneliskorridoren har fått glasade dörrar. Frostfilm med kårens logga är på väg.
Styrelsehandling
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Kårhuset Lund, 2 oktober 2014
Christian Hernvall, Pedell 21.0

Vi kommer att ha de första mötena angående Cornelis och Lophtet nästa eller nästnästa
vecka.

Corneliskorridoren: dörrarna har blivit inglasade.
Lophtet: Snart möte.
Kollegiet: Jag ska kalla till möte förhoppningsvis nästa vecka.

Inte för tillfället

Med vänlig hälsning,

CHRISTIAN HERNVALL,
Pedell 21.0

Styrelsehandling
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Rapport från valnämnden
Ursäkta att det har dröjt med svaret. Det är såklart lite svårt att säga hur vi ligger till innan jag
har siffror på hur många kandidater som kommit in etc, men jag tror att vi ligger relativt bra till.
Kandideringssidan är uppe och på mötet samma vecka hade två kandidater kommit in. Sen vet
jag personligen ett par till och hörde att ni rekryterade minst en när ni var ute i husen. Även om
det kanske låter som få personer är jag inte särskilt oroad. Det är fortfarande lite mer än tre
veckor kvar av kandideringstiden och många vill tänka över sina svar lite innan de ställer upp.
Dessutom fick vi inte ut informationen så bra som vi hade önskat första veckan. Då satte vi upp
affischer och skickade ut i kårnytt. Nu har jag också lagt upp det på kårens förstasida samt i
kalendern, och vi kommer lägga upp en text på sektionernas facebooksidor. Vi ska också
kontakta infokollegiet (dels för informationsspridning, dels för att fråga när sektionernas HTM
är) , prata med sektionskontakterna och några av oss kommer prata med folk som kommer gå
runt i tentaveckan och prata med folk som kommer från tentorna.
Sen har Erik hittat en banner som vi funderar på hur vi kan använda. Helst hade vi velat ha upp
den på fasaden, men då måste vi hitta någon som kan hjälpa oss sätta upp den. Christian har
väldigt mycket att göra så vi vill helst inte lägga det på honom.
Linda ska prata med Björn om att göra en film om fullmäktige och dess funktion i
organisationen. Filmen är tänkt att kunna användas i flera år och ligger egentligen inte på vårt
bord, men vi skulle ha nytta av den och vi tror inte att någon annan har tid att ta tag i det. Vi får
se vad Björn säger helt enkelt.
Jag bifogar vår tidplan, den stämmer nästan, men vi flyttade fram öppnandet av kandideringen en
vecka och håller den öppen till 2:a november.
Det är säkert en massa saker jag har glömt nu och om ni har några tanker eller idéer är vi
tacksamma för er input. Vårt fokus har hittills främst varit på att få in kandidater, men vi har
även diskuterat möjligheten till en FM-valpub mm.

STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 9 oktober 2014
Linnéa Gerhardsson, Projektledare för
ARKADt

Utskottsrapport – Projektgruppen för
ARKAD
Perioden 20140901 - 20140930

Vad har hänt den gångna månaden?
I Projektgruppen för ARKAD har det hänt väldigt mycket den senaste månaden. Vi har
bland annat haft HSP-dag med Sweco, öppnat ansökan för ARKAD Awards Alumn och
Stipendium, skickat in katalogen till tryck, marknadsfört oss på nollnigen, haft en kickoff
tillsammans med cheferna och arbetat med informationsutskicket till företagen och våra
interna system.
Projektgruppen för ARKAD har möten varje vecka på tisdagar. På mötena pratar vi mycket
om planering inför hösten och går igenom viktiga datum samt planeringen av själva mässan
och dagarna innan. Vi har också pratat mycket om marknadsföring av våra olika events,
kontaktsamtalen, ARKAD Awards och så vidare, och vi har även pratat om mål och
värdeord.

Vad kommer att hända den kommande
månaden?
Nästkommande månad kommer att innebära mycket arbete för projektgruppen för ARKAD.
Vi ska bland annat marknadsföra alla våra events, kontaktsamtalen, appen, eftersläppet på
gasquen, katalogen och mycket mer. Vi kommer även att ha två events, ett kvällsevent
tillsammans med McKinsey för att starta ansökan till ARKAD Awards (har i skrivande stund
redan passerat och gick mycket bra) samt ett lunchföredrag tillsammans med Sweco. Vi
kommer även att ha värdkickoff för alla värdar, vilket är ett stort event för oss som kräver
mycket planering och samarbete för hela gruppen. Vi kommer fortsatt att ha möten varje
tisdag och kommer att fokusera mycket på praktiska frågor inför mässan och förberedelser.

Med vänlig hälsning,
LINNÉA GERHARDSSON,

Projektledare ARKAD

Styrelsehandling
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Hej Jacob!
Vi har möten varannan vecka. De senaste veckorna har vi huvudsakligen:
•
•
•
•
•
•

Valt ny styrelse
Planerat kulturutbytet med Barcelona och Podgorica som vi ska arrangera i slutet av
november/början av december
Värvat nya medlemmar och arbetat för att få in dem i gruppen
Slutfört efterarbetet med sommarkursen vi arrangerade i början av sommaren
Ordnat så att alla från LTH som åkt på sommarkurs den här sommaren har fått sina kurser
tillgodoräknade och sina resekostnader delvis betalda
Förberett material att ta med till det regionala BEST-mötet i Ålborg i oktober och till
”President Meeting” som äger rum i Gdansk i november

Jag ber om ursäkt att rapporten kom in lite sent.
Med vänliga hälsningar,
Oskar Eriksson
Ordförande för BEST 14/15

Utskottsrapport IAESTE SEP 2014
IAESTE har i början av terminen fokuserat mycket på rekrytering och introduktion för de nya så
att de har kommit in i vårt veckoarbete. Då nästan alla är helt nya så har det också varit
prioriterat att sätta upp mål och nya rutiner för t.ex. kontakten med företag och vår
marknadsföring som gör att arbetet kan skötas mer självständigt. Vi har haft möten varje vecka
där vi planerat mycket inför resten av terminen då vi tänkt organisera en pub och även planerat
andra sätt som vi kan synas på campus. Detta har mynnat ut i att vi har stått och delat ut kaffe till
studenter på skolan för att berätta mer om vad vi gör och även bjuda in dem till ett
informationsmöte där vi informerar mer om vårt arbete samt svarar på frågor om
ansökningsprocessen.
För att förbättra oss i kontakten med företagen så har vi även haft olika utbildningar i t.ex.
säljmetodik.

Hälsningar Jens Bodelsson
Ordförande IAESTE Lund
j.bodelsson@live.se

Utskottsrapport Jubileumsbalen…
Den 10 oktober 2014 kommer gå bör skrivas in i historieböckerna som den
dagen då en bal arrangerad av TLTH faktiskt säljer slut på första dagen. Detta
helt utan att lura in sektionsstyrelser i hets eller annat schebell.
Som det ser ut just nu engagerar Jubiléet ca 25 personer, uppdelat i 8 st i
projekt gruppen 15 marchalkar och sedan lite strö funktionärer. Demografin
bland de engagerade är god både mellan vilken årskurs, kön och sektion hos
de engagerade.

20 oktober

•
•

Biljetsläpp (Studentlund)
I mån av plats

26 oktober

•

Sista anmälningsdag

Under söndagen nu arrangerades ett inför event tillsammans med I och M.
Efter lite enkla missa så är vi i stora drag nöjda med evenemanget. I övrigt ser
schemat ut som till höger.

28 oktober

För själv kvällen är börjar stora delar att falla på plats. Artister är bokade,
menyn är spikad och underhållningen börjar falla på plats. I skrivande stund
försöker vi samköra inköpet av vin till balen tillsammans med ARKAD. I
övrigt kommer stort fokus läggas på att ha bra alkoholfria alternativ. Både
under sittningen och på eftersläppet.

3 november

I övrig jobbar näringslivsgruppen på att försöka lösa spons till balen, vilket jag
tror går ganska bra.
Tror det var allt bara att höra av er om det finns frågor!

•

•

Sista betalningsdag

Dansträning & pub

4 november

•

Cocktailkväll

7 november

•

Bal

8 november

•

Ballunch

UTSKOTTSRAPPORT

Kårhuset Lund, 9 oktober 2014
Daniel Lundell, Ordförande
Utbildningsutskottet 2014/15

Utbildningsutskottet
Perioden 140701 - 141009

Verksamhet
Verksamheten har rullat på genom VKO:erna hela sommaren. Resten av utskottet aktiverades
först i slutet av augusti. Utskottets ledningsgrupp har möten veckovis för att effektivt leda
utskottet. Det gjordes ett försöka att rekrytera in fler aktiva i utskottet som helhet, detta gjordes
med varierande framgång.

Projekt
Speak Up days är det absolut största eventet som arrangeras av Utbildningsutskottet.
Planeringen är i full gång och planeras att genomföras i läsperiod 2. Nytt för det här året är att
Speak Up days har fått en egen projektgrupp som inte består av VKO:erna. Projektgruppen
drivs av en ideell funktionär.
Under det här verksamhetsåret kommer Utbildningsutskottet att skicka ut ett eget nyhetsbrev.
Detta för att sprida mer detaljerad information om utbildningen till de som är intresserade av
utbildning. Vi har hittills hunnit få ut 2 stycken brev och har fått positiv kritik. Nyhetsbrevet
verkar vara behövt och uppskattat. Det är dock en del kvar kring rutinarbetet för att skicka ut
brevet. Det kommer även att göras en utvärdering framåt nyår.

Övrigt
Överlag finns det inte ordentligt med tid till att diskutera utbildningsfrågor. Det måste göras
en omfördelning med den tid som finns. Det är också svårt att hitta aktiva inom utskottet för
att utföra övrig utskottsverksamhet som marknadsföring och ytterligare
informationsspridning.
Alla studentrepresentantsplatser är inte tillsatta, det är en väldigt dålig indikation då vi försöker
förklara för LTH att vi vill ha fler platser.
För Utbildningsutskottet,

DANIEL LUNDELL,
Ordförande Utbildningsutskottet 2014/15

Utskottsrapport
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Valnämnden 2014
Tidsplan

VALLOKALERNA ÖPPNAR
ÖPPNA FRI KANDIDERING
VN1

RESULTAT OFFENTLIGGÖRS,
JUSTERAT PROTOKOLL ANSLÅS

SLUT PÅ FRI KANDIDERING

DEADLINE UTLYSNING AV VAL
FASSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
VALLOKALERNA STÄNGER

1 Sep

8 Sep

15 Sep

22 Sep

29 Sep

6 Oct

13 Oct

20 Oct

27 Oct

3 Nov

10 Nov

17 Nov

24 Nov

1 Dec

8 Dec

KANDIDATER OFFENTLIGGÖRS
DATUM FÖR VAL FASTSTÄLLT
AV STLTH
FASTSTÄLLANDE AV DATUM
FÖR UPPTAGANDE AV
RÖSTLÄNGD

ARKAD
DEADLINE FÖR VAL ENLIGT
STADGA

UTSKOTTSRAPPORT
Arkivutskottet
Kämnärsrätten Lund, 15 October 2014
Gabriel Persson, arkivutskottets ordförande 14/15
Kårstyrelsen TLTH

Utskottsrapport Arkivutskottet
Augusti – 3 oktober 2014 (perioden förlängd för att innefatta Mösskiphtet)
Arkivutskottets arkivarier har under perioden haft två officiella möten (den 25/8 och den 30/9) samt ett planeringamöte
inför Kårestivalen. Utskottet har dessutom genomfört en uppvisning av utskottet på Kårestivalen som innefattade en
soffa, sångböcker från Teknologsammanslutningens begynnelse, lakritspipor och Tweedkavajer, samt ett Mösskiphte.
Mösskiphtet löpte av stapeln den 3 oktober och innefattade lite mindre väl valda filmer, traditionsenlig kladdkaka enligt
traditionsenligt recept, porter och hjältemodiga klätterinsatser från kårens kortaste VKO. I förberedelsearbetet inför
skiphtet löste ett par gamla HUTare även problemet med att Cornelius slutat hoa.
I samband med aktiviteterna har fler personer fått upp ögonen för arkivutskottet, och utskottet har under perioden fått
tre fler arkivarier, vilket kommer stärka utskottets möjligheter att genomdriva de projekt som planeras under året. Dessa
projekt har varit fokus för utskottets möten, och innefattar bland annat ett fortsätta arbetet med att skapa en digital
arkivförteckning, visa upp arkivet för kårens funktionärer/utskott och medlemmar, förbereda aktiviteter inför jubiléet
samt att aktivt börja uppdatera kårens wiki. Under arkivutskottets andra möte delades huvudsansvar för dessa projekt ut
till arkivarierna, och en första arkiveringslördag (heldag), där arkivarierna kommer att arbeta med dessa projekt,
planerades in till den 18 oktober.
Arbetet har även för egen del mycket handlat om att komma till rätsida med kårfotograferna, och reda ut vad
arkivutskottsordförande respektive infoansvarig ska ha för uppgifter gentemot fotograferna. Under det arbetet trillade
flera personer som jag inte visste var kårfotografer (och de visste i ett par fall inte att de behövde bli omvalda varje år)
in, och kåren har numera fyra aktiva kårfotografer (upp från två). Ett gemensamt kårfotografmöte hölls den 3 oktober,
under vilket förutsättningarna för kårfotograferna diskuterades och praktiska problem lyftes – såsom hur vi tar fram ett
bättre system för utlämning av kårens kamerautrustning. Det ser i nuläget ut som att kårfotograferna kommer att få ett
skåp att förvara den här utrustningen i, vilket syns vara en bra lösning.
ArkivX (arkivkollegiet) befinner sig i startgroparna och vi har planerat in ett första möte till 10 oktober.
Undertecknad har även i egenskap av arkivutskottsordförande, och med assistans av funktionärer på D-sektionen, hjälpt
en klass arkitekter från -84 med att få tillgång till och plocka fram mer information om gamla sångarstrider från
mitten/slutet av åttiotalet inför klassens 30-årsåterträff.

Enligt uppdrag,

GABRIEL PERSSON
Arkivutskottets ordförande 14/15

Utskottsrapport
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MOTION TILL STYRELSEN

Kårhuset Lund, 14 oktober 2014
Rasmus Kjellén,

Motion angående KLU 21

Bakgrund
Genom diskussion och tillbakablickar på tidigare år har ett förslag på konkretisering enligt följande
tagits fram. För att ska en episk jubileumsvecka!
Jag yrkar på:
Att konkretiseringen av budgeten för KLU21 verksamhetsåret 2014/2015 fastställes enligt
bilaga.

Dag som ovan
Mvh,

RASMUS KJELLÉN
Jubileumssüperdyper general deluxx vid TLTH
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KLU 21

Jubileum

Kontonr.

Namn

321*

3220

3230

3990

4220

4310

4410

4411

5460

Antal

Summa

Revidering 14/15

Förssäljning Dryck
Bar
Summa
Förssäljning Mat
Snacks
Biljetter, eftersläpp
Summa

8 000 kr
8 000 kr

60 x
60 x

34 kr
100 kr

2 040 kr
6 000 kr
8 040 kr

Förssäljning biljetter
Biljetter, lunch student
Biljetter, lunch icke-student
Summa

220 x
20 x

150 kr
200 kr

33 000 kr
4 000 kr
37 000 kr

Övriga intäkter
Medaljer
Summa

700 x

50

35 000 kr
35 000 kr

Summa intäkter

88 040 kr

Kostnad mat
Mat Pup
Mat lunch
Summa

5 000 kr
11 300 kr
16 300 kr

Arragemangskostnader
Band, lunch
Porslin
Balbrunch, med M och I
Övriga Arrangemangskostnader
Summa

13 000 kr
2 000 kr
10 000 kr
20 000 kr
45 000 kr

Hyreskostnad lokal
Pub
Luphtet
Lunch
Summa

2 x

1 700 kr
6 000 kr
3 000 kr
10 700 kr

3 000 kr

Hyreskostnad teknik
Ljud

5 000 kr

Summa

5 000 kr

Förbrukningsmaterial
Kostnad medaljer
Engångsartiklar, dekorationer, mm

800 x

14 kr

11 200 kr
3 000 kr

Summa
5820

5930

14 200 kr

Körkostnad Rulle
Körkostnad

2 500 kr

Summa

2 500 kr

Reklam och marknadsföring
Affischer
Marknadsföring

5 000 kr
8 480 kr

Summa
6950

7010

7690

13 480 kr

Tillsyningsavgifter myndigheter
Alkoholtillstånd
Summa

2 200 kr
2 200 kr

Löner anställda
PP-lön
Summa

3 300 kr
3 300 kr

Arbetsglädje
Mötesmat
Kickoff
Tackfest
Övrig fika
Summa

8 x

320

2 560 kr
10 000 kr
11 800 kr
1 000 kr
25 360 kr

Summa kostnader
Resultat

138 040 kr
-

50 000 kr

Budget 14/15

Budget 13/14

KLU01
KLU01-21
KLU31
INT04

Rambudget
Alkoholfria projekt
Kostnad verksamhet
Resultat uthyrningsverksamhet
Resultat Welcome Party
Resultat

Debet
######
#######

Kredit

- kr

- kr
kr
- kr

-

kr

STYRELSEHANDLING
Diskussionspunkt angående Kårens policydokument

Kårhuset Lund, 14 oktober 2014
Jacob Adamowicz, Styrelsens ordförande

Diskussionspunkt angående Kårens
policydokument
Bakgrund
Kåren har i dag en stor mängd policydokument vars grundläggande syfte skiljer sig en hel
del. Till exempel kan den nyligen antagna Internationaliseringspolicyn närmast ses som en
långsiktig strategi för kårens arbete med internationalisering medan Policy för
valberedningen finns till för att förtydliga stadgar och reglemente när det kommer till
valberedningens arbete.
Det är dessutom oklart om våra policydokument gäller på sektionerna. Policy för
valberedningen gäller hur kårens valberedning arbetar och bör därför inte gälla på
sektionsnivå. Policydokumenten om nollning, internationalisering och alkohol skulle däremot
kunna gälla på sektionsnivå. När det kommer till alkoholpolicyn har några sektioner valt att
inte ta fram en egen policy för att de vetat att kåren har en. Det verkar alltså som både kåren
och sektionerna inte vet vad som gäller när det kommer till kårens policydokument.
I reglementet §17.3 Policyer står:
Policyerna behandlar Kårens åsikter i enstaka frågor, om organisationer som Kåren är medlem i eller om hur
Kåren skall agera i olika situationer.
Policy utgör därmed riktlinjer för hur kårstyrelsen, tryckeristyrelsen, kårens representanter i olika
studentorganisationer och kårens funktionärer skall agera.
Aktuella policyer skall årligen samt vid ändringar tillställas berörda funktionärer.

I reglementet under §1 Övergripande riktlinjer kan man läsa definitionen av ordet ”kåren”:
Detta reglemente gäller för Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola (TLTH), nedan kallad Kåren.
Tolkningen bör alltså vara att våra policydokument inte gäller på sektionerna om man inte
gör tolkningen att sektionernas funktionärer även är funktionärer på kåren. Problemet är att
både kåren och sektionerna gör tolkningar i enstaka fall att policydokument gäller för alla, till
exempel i fallet för nollningspolicyn då åtminstone syftet var att den skulle gälla för alla.
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Här någonstans trodde jag var klar med detta diskussionsunderlag men sedan började jag läsa
stadgarna.
Under stadgarna §3 Organisation
§ 3:4 Kårens verkställande myndigheter
Kårens verkställande myndigheter är följande:
a) kårstyrelsen,
b) sektionerna,
c) utskotten,
d) presidiet,
e) kårordföranden, samt
f) funktionärerna.
De verkställande myndigheterna är i olika utsträckning även beslutande och beredande myndigheter.
Och under §4 Funktionärer
§ 4:1 Definition
Funktionär är den som av någon av Kårens myndigheter valts att inneha en befattning samt Fullmäktiges
ledamöter. Detta inkluderar Fullmäktiges suppleanter.
Sektionerna är alltså en del av kårens organisation och funktionärer på sektionerna är enligt
stadgarna även funktionärer på kåren.
Kåren skulle alltså enligt våra egna stadgar kunna tvinga alla sektioner att följa våra
policydokument, så länge vi gör ” Aktuella policyer skall årligen samt vid ändringar tillställas berörda
funktionärer”.

I korthet är det för tillfället väldigt rörigt vad som gäller våra policydokument, både i vad
syftet med dem är och för vilka dem gäller.

Förslag
Vi bör prata om detta under Styrelsemötet för att sedan skicka upp det som
diskussionspunkt till FM8.
I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,
Styrelsens ordförande 2014/15
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