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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Kårhuset Lund, 28 October 2014
Jacob Adamowicz, Styrelsens ordförande

S5 14/15

§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Daniel Lundell till mötessekreterare.

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Peter Dahl till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll

Protokollet föreslås vara klart för justering den 17 november och justerat den 21
november.

Möte
S2 13/14

Beslut
Civilingenjörsringen

Uppdraget
Jacob Adamowicz

Redovisas
S6 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

S6 14/15

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
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Styrelsens ordförande 14/15
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STYRELSEHANDLING

Per Capsulam-beslut – Val av Hedersmedlem

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

Per Capsulam- Val av Hedersmedlem
Bakgrund

Under vårterminen tog Fullmäktige beslutet att ge Styrelsens rätten att välja in Birger Pellas
till hedersmedlem. Styrelsen anser att personen som gjort Kårens logga och som under flera
år försett våra medlemmar med civilingenjörsringen bör vara hedersmedlem. Vi hoppas även
att relationen till Pellas kan förbättras och att detta kan vara ett första steg i lösningen i
upphovsrättsfrågan. Eftersom styrelsen inte kunde sammaträda var vi tvungna att ta ett Per
Capsulam beslut i frågan.

Beslut

Styrelsen beslutade
att

välja Birger pellas till hedersmedlem.

I tjänsten,

JACOB ADAMOWICZ,
Styyrelsens Ordförande 14/15

Per Capsulam-beslut - Proposition ang
Alumniförning
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 16 oktober 2014
Nina Castor, Aktivitetssamordnare

Utskottsrapport - Aktivitetssamordnare
Perioden 140801 – 141001

20 oktober

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.

•
•

Biljetsläpp (Studentlund)
I mån av plats

26 oktober

•

Sista anmälningsdag

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.

28 oktober

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.

3 november

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.
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

F1 Röj

F1 Röj har varit aktiva under nollningen med att marknadsföra sig själva och det event som kommer
komma i slutet av november. Bland annat fanns de på Kårestivalen med sin plan och lät nollorna prova
på att spela lifesize minröj. F1 Röj höll även en pub i Cornelis efter draggningen som var mycket
uppskattad.
Under läsperiod 1 har Ledningen haft ett flertal möten, där allt från planbygge, förrådsflytt,
evenemangspecifika frågor med mera tagits upp. Under hela läsvecka 4 jobbade ledningen med att
uppgradera mer plandelar för att kunna ha möjligheten att ha 2 riktigt bra fungerande planer på F1 Röj
2014. Jobbet kommer att fortsätta troligtvis under läsvecka 6.
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Sångarstriden

Det har mest varit mailkontakter och grafisk design här, men Sångarstridsgeneralen har haft ett möte
med förmännen på sektionerna där de lärde känna varandra och tog upp praktiska frågor inför
Sångarstriden, och ett med hans näringslivsutskottskontakter om spons. Imorgon (1/10) ska jag möta
edilen på AF-Borgen om praktiska detaljer kring lokalerna. Den närmsta tiden planeras att få tag på folk
och sätta ihop tävlingen. Och så själva Sångarstriden.

Danskurserna

V. 35 - Satt upp en ny webbplats åt kurserna. Bokat lokal och tränare
V. 36 - Börjat ta in deltagaranmälningar. Möte inför Kårestivalen, cirka 10 deltagare på mötet. Vi pratade
om vad som behöver göras inför vår utställning på Kårestivalen. Kent ber Krischan om att få låna
scenelement till ett dansgolv (detta genomfördes dock inte). Fei köper in T-shirts som vi kan trycka text
på och ha på oss under Kårestivalen för att visa vilka vi är. Emilia och Amy tar fram ett motiv att trycka.
Anton köper transferpapper för tröjtryck.
V. 37 - Tröjtrycksexperiment Emilia, Anton och Henrik trycker tröjor. Det går inte så bra, resultatet
blir inget vi kan använda. Inga stora pengar som gått förlorade dock. Till att börja med är tanken att
ordna tröjor till tränare och hjälpledare (personer som gått kursen tidigare) för att märka ut vilka de är. I
förlängningen vill vi undersöka möjligheten att ha tröjor eller svettband med tryck till försäljning.
Utställning på Kårestivalen. Ett tiotal personer hjälper till under Kårestivalen för att visa upp oss och
marknadsföra oss mot nollorna. Detta resulterar inte i någon signifikant ökning av antalet anmälda, men
bedömdes ändå vara lyckat eftersom vi spridit information om att vi finns till många.
Övrigt - Tagit fram affischer, tryckt och satt upp på campus - Bokat dansband till sittningen som
avslutar kurserna i december.
V. 38 - Första kurstillfället - Delegerat ansvar för att köpa in frukt inför varje kurstillfälle
V. 39 - Andra kurstillfället Då kurserna nu kommit igång behövs inte mycket mer planering förrän det
är dags att ta tag i sittningen. Det kommer därför antagligen inte att bli några fler möten förrän i
november. * Kommande aktiviteter I mitten av november startar kursen i mysfox, så vi ska snart börja
marknadsföra den. Vi ska även visa upp Gasquesalen för dansbandet inför sittningen så att de vet vilken
teknik som finns att tillgå och vad de behöver ta med. Sittningen är den 5 december. Planering inför den
påbörjas i november.

Puben Puben

Kårens nystartade regelbundna pub har under läsperiod 1 varit två gånger. En gång med internationellt
tema för främst internationella studenter och en gång med franskt tema. Nästa gång det blir pub är den
15e oktober med irländskt tema och liveband. Nästa steg i planeringen är att boka in datum för
läsperiod 2.

Nyårsbalen

Jag blev då vald den 18 september och är hittills ensam i mitt utskott. Jag har hunnit börja planeringen
inför balen och då har jag haft möten med Nina. Då har hon hjälpt mig komma igång och få den
informationen jag behöver. Har träffat Rasmus Kjellen som arrangerar Jubileumsbalen för att få tips och
råd.
Jag har träffat Tegners och diskuterat hur man bäst löser servering & liknande under balen. Då ingen i
tegners vill servera. En lösning som har kommit upp är att ha en buffé. Då kan marskalkerna se till att
lägga upp mat & servera vinet så att behovet av servitörer försvinner. Samt hovmästaren kan gå redan
vid kl 18. (Hovmästaren har tidigare velat ha 4 000 kr netto för att vara där hela kvällen, nu blir det
förhoppningsvis mycket billigare.)
Jag har träffat Lundapyrot. Vi diskuterade hur man brukar gå till väga med nyårsfyrverkerierna & gick
igenom processen för att boka dem. Så de är taggade på nyår!
Styrelsehandling
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Jag har haft telefonmöte med Hanna Bränfeldt som var övermarskalk förra Nyårsbalen. Fått lite tips på
hur man får jobbare osv. Vi har inte haft några aktiviteter. Vi utlyste Nyårsrådet (Balkommittén) den 6
oktober. Den 17 är utlysningen över och förhoppningsvis kan man börja sammanställa ett grymt
nyårsråd. Så fort nyårsrådet är bestämt kan det riktiga jobbet börja. Sätta gemensam ambitionsnivå,
brainstorma olika planer och få med alla på banan.

Med vänlig hälsning

NINA CASTOR
Aktivitetssamordnare 2014
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Likabehandlingskollegiet vid TLTH
HT14/VT15

Likabehandlingsplan TLTH
Mål
1. Ta fram ett gemensamt utbildningsmaterial till funktionärsutbildningar.
Utbildningsmaterialet ska fungera som hjälpmedel och vägledning i
arrangerandet av likabehandlingsutbildningar på sektionsnivå.
2. Ta fram en gemensam postbeskrivning för Likabehandlingsombuden på
sektionerna för att tydligt beskriva likabehandlingsombudets syfte och
arbetsuppgifter i de fall då detta är oklart.
3. Håll i minst ett likabehandlingsevent på Kåren riktat till alla studenter på LTH
4. Marknadsför likabehandlingsombuden och deras arbete ute på sektionerna
Handlingsplan
1. VKOs sammanställer de material som finns ute på sektionerna idag. Materialet
delas in efter de som gäller likabehandling generellt, phadderutbildningar och
styrelseutbildningar. Material skickas därefter på remiss i
likabehandlingskollegiet
2. VKOs skriver en gemensam postbeskrivning med hjälp av postbeskrivningarna
ute på sektionerna och skickar därefter på remiss i likabehandlingskollegiet
3. Kollegiet tar ett gemensamt ansvar för att anordna minst ett
likabehandlingsevent på Kåren. Lämpliga personer i kollegiet utses som
ansvariga
4. Marknadsför Likabehandlingsombuden ute på sektionerna. Informera
sektionsmedlemmarna på respektive sektion om vad likabehandlingsombuden
gör samt hur de kan kontaktas
Tidsplan
1. Färdigt innan läsperiod 2 slut, 2014-12-31
2. Färdig i samband med LiBe4, innan 2014-11-11
3. Anordnat ett event innan slutet på läsperiod 4, 2015-05-29
4. Kontinuerligt under HT14/VT15

