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BESLUTSFÖRSLAG OCH
KOMMENTARER

Kårhuset Lund, 15 January 2015
Jacob Adamowicz, Styrelsens ordförande

S9 14/15

§3

Val av mötessekreterare
Styrelsen föreslås välja Daniel Lundell till mötessekreterare.

§4

Val av Justeringsperson
Styrelsen föreslås välja Sara Gunnarsson till justeringsperson

§7

Datum för justering av protokoll
Protokollet föreslås vara klart för justering den 4 februari och justerat den 9 februari.

Möte
S2 13/14

Beslut
Civilingenjörsringen

Uppdraget
Jacob Adamowicz

Redovisas
S12 14/15

S3 13/14

Funktionärsregister

Linus Hammarlund

S9 14/15

S7 13/14

Mål och vision

Sara Gunnarsson

S11 14/15

S2 14/15

Arbetsgruppen för tack 4.0

Elin Nordahl

S11 14/15

S6 14/15

Arbetsbeskrivningar

Jacob Adamowicz

28 februari 2015

S6 14/15

Valprocess

Peter Dahl

28 februari 2015

Kårstyrelsen tjänst, dag som ovan

JACOB ADAMOWICZ
Styrelsens ordförande 14/15
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STYRELSEHANDLING

Kårhuset Lund, 19 december 2014
Nina Castor, Aktivitetssamordnare

Utskottsrapport - Aktivitetsutskottet
Perioden 141015 – 141215

Jubileumsbalen
F1 Röj
F1 Röj håller just nu på att bygga plan och planera in i det sista för att få igenom F1 Röj. Vi har nästan
400 personer som ska gå och siktar på att fylla alla dagar för att få det roligaste F1 Röj någonsin!
F1 RÖJ har äntligen haft sitt röj under helgen den 27-29 november. Efter nollningen har vi haft fullt
håll igång med att förstärka plattorna och ersätta kontakter vilket har lett till många sena kvällar i
projektrummen och mycket lödtenn som förbrukats.
Mycket planering har gjorts under hösten för att se till att vi kunde leverera det fetaste eventet. Allt från
dekor, beställningar, bokningar, posters och bryggning har gjorts.
Dock så gav allt slit ett mycket tillfredställande resultat då helgen gick nästan helt felfritt! Det mest
fantastiska måste vi i ledningen påstå vara att bägge planerna fungerade felfritt och att tidsschemat för
tävlingen höll.
Vi skulle vilja tacka för en trevlig helg med allt för lite sömn och hoppas att F1 RÖJ blir lika fett nästa år
så vi kan vara med och vara lika dryga som den gamla ledningen.

Sångarstriden
Danskurserna
* Kurser Buggkurserna har pågått som planerat. Sista tillfället var den 2 november, då vi hade
vikarierande tränare. Kursen i mysfox börjar den 16 november. Allt är klart inför den.
* Danskvällar Danskvällar har anordnats av Elisabeth och Fei i V-sektionens café den 8, 15 och 22
oktober. Dessa har startat vid 17:00 och pågått i ca två timmar. Danskvällarna har varit gratis
evenemang där alla som vill har varit välkomna att träffas och dansa till inspelad musik. De har främst
riktats mot danskursernas nya och gamla deltagare. Sedan den 22 oktober har danskvällarna haft
uppehåll. De fortsätter den 5 november i Moroten och Piskans lokal. Vecka 46-51 kommer de att hållas
en gång i veckan i Gallien i Kemicentrum.
* Sittning Arrangörer och funktionärer träffas för ett planeringsmöte den 5 november. Där kommer
primärt tema och mat att diskuteras. Det blir också ett tillfälle för de som vill hjälpa till under sittningen
att komma med idéer för hur den kan förbättras. Inträdet till sittningen och eftersläppet fastställs under
vecka 45. Anmälningslistor sätts upp och marknadsföring påbörjas strax så snart som möjligt efter det.
* Danstillstånd Vi skickade i slutet av september en ansökan om danstillstånd till Polisen, för att ha
möjlighet att ha sittningen och eftersläppet öppet för allmänheten och inte bara för kursdeltagare (slutet
sällskap). Den har vi dock inte fått svar på än. Påminnelse har skickats.
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Puben Puben
Sedan sist har Puben haft fyra stycken pubar. En med irländskt tema, en med Speak Up Days, en med
IAESTE och en med BBQ tema. Det har gått bra. Dock kan den med irländskt tema backat lite
ekonomiskt då vi hade liveband för att försöka satsa lite mer på pubarna.

Nyårsbalen
Det har gått bra för mitt utskott. Det börjar dra ihop sig nu & händer mycket saker. Anmälningen
stängde i fredags och vi verkar hamna på strax under 300 gäster. Marskalkerna (15st) hade en kick-off
med oss. Barcheferna (3st) fick även vara med så att de känner sig mer involverade. Vi i rådet har
kontinuerlig kontakt om olika uppgifter som måste ske & tar hjälp av varandra. Den här veckan
kommer alla beställningar av mat, alkohol, medaljer, programblad osv vara inne så att allt är redo inför
baldagen. Vi har haft svårt att hitta underhållning, men tror vi har lyckats lösa det väldigt bra mer
kreativa sätt

Med vänlig hälsning

NINA CASTOR
Aktivitetssamordnare 2014
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Här kommer IAESTE Lund's verksamhetsberättelse för hösten 2014.
Hösten inleddes med att 4 deltagare ifrån kommittén spenderade 12 dagar i Irland tillsammans för
att dels teambuilda och dels för att delta på JUMP-konferensen. Väl hemma så började arbetet
med att starta upp organisationen efter att flertalet medlemmar lämnat innan sommaren. Ett första
led var att rekrytera fler medlemmar än de 4 som var med på Irland. Efter lite gammalt hederligt
head huntande var vi en kommitté på 9 personer som började strukturera upp mål och visioner på
vad vi ville åstadkomma under hösten.
I uppstarten lades mycket tid på utbildning av de nya i form av diverse workshops och
instruerande föreläsningar. Vi var även tvungna att sätta upp rutiner för vårt arbete så att de
passade oss som helt ny grupp.
Vårt första stora projekt var att anordna ett informationsmöte där vi skulle marknadsföra
organisationen för studenter på skolan och även få in intresserade till en ny rekryteringsprocess
samt till en maillista för framtida nyhetsutskick.
Inför mötet stod vi flera gånger ute på campus och delade ut kaffe för att marknadsföra oss och vi
skickade även ut information i skolans olika nyhetsutskick vilket ledde till att ca 60 personer kom
till mötet och ca 30 anmälde sig som intresserade. Efter mötet drog vi igång en andra
rekryteringsprocess för att fylla några vakanser i gruppen och för att kunna få mer arbete gjort.
Under hela den första perioden arbetade vi även mycket med att strukturera upp hur vi ska
kontakta företag. Som en övning kontaktade alla företag som de haft kontakt med sedan tidigare
och vi började även kontakta företag ifrån våran databas IXS2. Parallellt med detta så etablerades
även samarbeten med de olika företagshubbar som finns i Lund. Vi fick stå på en
arbetsmarknadsmässa på Medicon Village där vi fick många bra kontakter med företag och under
hösten har vi även varit med i IDEONS nyhetsutskick. Även andra företagskomplex kontaktades
utan större resultat.
Jobraisingen fortsatte på vår LTH's stora arbetsmarknadsmässa ARKAD där vi hade en monter
och stod och informerade studenter om vårt utbytespraktik samtidigt som vi gick runt på mässan
och kontaktade alla de företagen som ställde ut. Kontakten fortsatte sedan via mail och mynnade
bland annat ut i 2 stycken möten där vi gav mer information till de intresserade.
Som ett till marknadsföringsevent på skolan anordnade vi en på spåret-pub i kårhuset där vi hade
ett på spåret-quiz och informerade om vår organisation. Puben var välbesökt och ett par studenter
visade intresse för att engagera sig till våren.
De sista veckorna på terminen ägnades åt att avrunda och utvärdera höstens arbete. En
avstämning med varje LK-medlems företag gjordes så att de som verkade intresserade ska
kontaktas på nytt till våren. Ett stort arbete lades även på att planera inför våren då tanken är att
utöka vårt arbete ytterligare och dela in kommittén i utskott med olika ansvarsområden. Då Lund
även är arrangörer för det nationella mötet i februari så har även en arbetsgrupp tillsatts för att
planera inför det.
Önskas något tillägg är det bara att höra av sig till mig.
God Jul och gott nytt år!
Jens Bodelsson
Ordförande IAESTE Lund

	
  

Kårhuset Lund, 14 januari 2015
Micaela Bortas, VKOs

Motion angående bidrag till
likabehandlingsevent
I enlighet med likabehandlingsplanen framtagen i likabehandlingskollegiet, se bilaga 1, så är det
kollegiets mening att anordna en föreläsning i tema likabehandling under våren. Kollegiet tog
under hösten fram en lista med intressanta föreläsare och började kontakta dessa. Efter ett
fåtal svar och höga prislappar så nappade till sist komikern Nour el Refai på eventet till den, i
sammanhanget, lite mer realistiska prislappen på 30 000kr exklusive moms och resa.
Kostnaden för eventet landar alltså på 37 500kr + resa och eventuella teknikkostnader.
JäLM (Jämlikhet Likabehandling och Mångfaldsgruppen), där likabehandlingsplanen har varit
uppe, har visat stort intresse för föreläsningen och gått med på att bidra med 30 000kr. Bifogar
även ansökan till JäLM för lite mer ingående information om eventet, se bilaga 2.
Den definitiva summan som saknas för att kunna anordna eventet är alltså 7 500kr.
Jag ser gärna att pengarna i VKOs projektkassa under våren går till andra studiesociala event
och marknadsföring av likabehandlings- och skyddsombuden ute på sektionera och alltså inte
bara avsätts till likabehandlingskollegiet vid ett tillfälle. Jag ansöker därför om hela det saknade
beloppet på 7500kr. Resan beräknas uppgå till en mindre summa och kan med fördel tas från
den lilla budgetsposten likabehandlingsevent utan att belasta VKOs projektkassa. Eventuella
teknikkostnader likaså.

Jag yrkar därför på
att styrelsen avsätter 7500kr från resultatenhet KSY01, konto 7698 (styrelsen disponibelt).

I tjänsten, dag som ovan

MICAELA BORTAS
Vice Kårordförande studiesocialt
046-540 89 25
vkos@tlth.se

Kårhuset Lund, 14 januari 2015
Micaela Bortas, VKOs

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
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Kårhuset Lund, 14 januari 2015
Micaela Bortas, VKOs

Ansökan om pengar från JäLM till
likabehandlingsevent
Jag skulle vilja ansöka om bidrag till ett likabehandlingsevent med Nour el Refai som
kan/kommer äga rum den 14e april i vår. Hon har en färdig föreläsning som hon
håller i med följande beskrivning:
"I ett samtal om makt och humor möter du Nour och hennes tankar kring vad som är modigt och
inte, varför det finns ”komiker” och ”kvinnliga komiker” samt hur man överlever i en
mansdominerad bransch som tjej, dessutom som ung och med utländsk bakgrund."
Föreläsningen vänder sig till alla studenter på LTH och ska vara helt gratis för alla
deltagare. Föreläsningen kan/kommer att hållas i kårhusets aula som får in 400
studenter. Syftet är att göra ämnet likabehandling mer attraktivt för gemene student
och att få studenter som i normala fall inte hade deltagit i ett likabehandlingsevent att
komma och lyssna. Förhoppningsvis så väcker föreläsningen många värdefulla tankar
kring just normer och hur man bemöter människor i sin vardag. Nour är dessutom lätt
att relatera till som student då hon är ung, rolig och från Lund.
I övrigt är detta ett lysande tillfälle att marknadsföra de annars ganska anonyma
likabehandlingsombuden och deras gemensamma arbete på kåren.
Föreläsningen kostar 30 000 exl. moms och resa för Nour till och från Stockholm eller
Göteborg beroende på var hon arbetar det aktuella datumet.
Ansökan gäller alltså den definitiva kostnaden på 37 500 (30 000 + moms).
Hoppas det låter intressant och relevant. Ni från JäLM är naturligtvis välkomna på
föreläsningen.
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